
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيجعفر خيري خلف رحيمه11622211004002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسن هادي بدر منومس21622211004006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسين علي طالب خضر31622211004009

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيرحيم حبيب شاكر رحيم41622211004012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيرسول عادل فيصل غصاب51622211004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعباس رعد شاهين مسعود61622211004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي بارزان رفيق توفيق71622211004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي رعد شاهين مسعود81622211004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي قصي بصيو صافي91622211004027

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي كاظم صبيح فيصل101622211004028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي نعيم جاسب عزيز111622211004030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيكرار سعد هواش عبيد121622211004031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمصطفى مالك حسب جياد131622211004038

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمنتظر سالم جاسم حنون141622211004039

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان458.0065.43اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبينصر هللا ايوب نفاوه ثكب151622211004040

كلية القانون/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم قيس عبد الرزاق معتوق161622211006001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية المتنبي للبنينادبيابو الحسن هيثم كاظم حمزة171622211006003

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد حسين جاسم شريف181622211006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عباس عبد الزهره محسن191622211006006

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عبد العظيم عيسى حميد201622211006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد علي حسن يسر211622211006008

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن رائد خيون حسين221622211006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن كنعان عبد الحر عباس231622211006014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين جعفر عوده محمد241622211006018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين جمعه مصران راهي251622211006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين رمضان محمد عداي261622211006020

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين صادق عجمي سعدون271622211006021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين عبد الزهره مجيد موسى281622211006022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين عبد الكريم مركن فليح291622211006023

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين محمد علي حسن301622211006024

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية المتنبي للبنينادبيزين الدين مهدي جاسم صنكور311622211006030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد رياض ابراهيم راضي321622211006032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس عماد جاسم ابراهيم331622211006036

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد االمير عدي عبد االمير حوشان341622211006037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا سعد داود سلمان351622211006038

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا نبيل ازيارة عبود361622211006039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي احمد عبد الصمد حسن371622211006040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي جواد نجم عبد هللا381622211006042

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسن عبد المجيد شرف391622211006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي رياض الزم عبد هللا401622211006047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عدنان خلف يوسف411622211006049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ماهر علي خضير421622211006050

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي يوسف سلمان عباس431622211006051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعماد محمد مهدي مظلوم441622211006052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية المتنبي للبنينادبيفهد اياد حميد خليفه451622211006053

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية المتنبي للبنينادبيمجتبى ظاهر كاظم حمزه461622211006054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد باسم يعقوب محمد471622211006055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد مخلص عبد الواحد طعمه481622211006059

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد نجم كاظم مطلك491622211006060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد نشوان ستار جبار501622211006061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى احمد عبود احمد511622211006062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عبد الرزاق عدنان محمد521622211006063

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى كريم مجهول فالح531622211006065

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية المتنبي للبنينادبيياسر عالء صدام ذيب541622211006067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد مشتاق هاشم طعمه551622211011002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسن جبار عبد الحسين جابر561622211011005

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين عباس جمعه محمد571622211011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر جبار حافظ عبد الرزاق581622211011013

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر عماد سعدون مطلق591622211011014

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر محمد عبد الحسين الزم601622211011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الجمهورية للبنينادبيزين العابدين باسم مشتت ناصر611622211011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الجمهورية للبنينادبيعباس علي سعيد جايد621622211011019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي حسين قاسم نعمه631622211011022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية548.0078.29اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي سعد علي عبود641622211011023

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الجمهورية للبنينادبيفضل هاني عبد هللا جاسم651622211011025

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الجمهورية للبنينادبيمحمد بسام عبد العزيز عبد الحاكم661622211011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الجمهورية للبنينادبيمحمد جميل منكاش كاظم671622211011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الجمهورية للبنينادبيمنتظر جواد غانم مخرب681622211011038

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الجمهورية للبنينادبيياسر كريم نعيم غافل691622211011039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الجمهورية للبنينادبييوسف محمد شامل ضامن701622211011041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الطالئع للبنينادبياحمد معن عبد الرزاق سويد711622211012003

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الطالئع للبنينادبيجعفر احمد شهاب صلبوخ721622211012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الطالئع للبنينادبيحسين ناظم حميد كريم731622211012012

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية الطالئع للبنينادبيحيدر علي عبد الحسين شناوه741622211012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الطالئع للبنينادبيخالد طارق شهاب حمد751622211012017

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية الطالئع للبنينادبيرشيد ماجد امين أمان761622211012018

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الطالئع للبنينادبيسيف سعد جليل حسن771622211012021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الطالئع للبنينادبيعباس حنون عجيل امانه781622211012024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي حسن عطا خميس791622211012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي ريسان عودة عيسى801622211012030
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي قاسم حبتر شاتي811622211012033

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الطالئع للبنينادبيمحمد علي حسين جالو جابر821622211012036

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية الرسالة للبنينادبيابراهيم رسن عبد علي عبد الحسن831622211013001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين جميل صابر زاير صيهود841622211013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين علي فعيص يزل851622211013008

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية الرسالة للبنينادبيحيدر جاسم محمد دهش861622211013009

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الرسالة للبنينادبيعباس كريم حاتم اسماعيل871622211013020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية الرسالة للبنينادبيعبد هللا محمد عبد النبي مخور881622211013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي عبد الحسين كاظم شرهان891622211013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي هاشم منصور داود901622211013027

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الرسالة للبنينادبيمؤمل عدنان مهاوي عبد الحسين911622211013031

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية الرسالة للبنينادبيمجتبى حبيب محمود حرج921622211013033

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد عباس رسن مفتن931622211013035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الرسالة للبنينادبيهاشم مهدي مطر رحمه941622211013043

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية االجيال للبنينادبيابراهيم حيدر صابر جبر951622211014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية االجيال للبنينادبياحمد ابراهيم احمد علي961622211014002

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية االجيال للبنينادبياكرم نعيم يالي غازي971622211014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية االجيال للبنينادبيحسن ستار جاسب صبيح981622211014012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية االجيال للبنينادبيحسين اسعد جبار عطيه991622211014015

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية االجيال للبنينادبيحسين جاسم معيذب جحيل1001622211014016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية االجيال للبنينادبيحسين حمد هللا عبد الرزاق علي1011622211014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية االجيال للبنينادبيحسين خليف دشر خواف1021622211014018

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57اعدادية االجيال للبنينادبيحسين صباح طواله عويد1031622211014019

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية االجيال للبنينادبيحسين علي مزهر تايه1041622211014020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر صفاء صدام غاجي1051622211014029

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر نجم عبد هللا جدوع1061622211014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية االجيال للبنينادبيسجاد كريم جهيل عذيب1071622211014034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية االجيال للبنينادبيعباس ضياء عبد الرزاق خشان1081622211014038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية االجيال للبنينادبيعباس كرم حميد شريجي1091622211014040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية375.0053.57اعدادية االجيال للبنينادبيعباس نعمه ثاني دبيان1101622211014041

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية االجيال للبنينادبيعبد هللا صباح ساجت حسين1111622211014042

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية االجيال للبنينادبيعلي الرضا طالب حميد جاسم1121622211014045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية االجيال للبنينادبيعلي حسين محمد باشا اغا1131622211014048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية االجيال للبنينادبيعلي حيدر جواد خضير1141622211014049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية االجيال للبنينادبيعلي خيري عذاب محيسن1151622211014050

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0063.71اعدادية االجيال للبنينادبيعلي سليم حسين زاير1161622211014052

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية االجيال للبنينادبيعلي محمد كاظم عبد الواحد1171622211014055

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد عامر عسكر يالي1181622211014064

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد عباس كاظم كعيم1191622211014065

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد ناظم راضي نصيف1201622211014068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا خليفه1211622211014069

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد يوسف حمود قاسم1221622211014070

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية االجيال للبنينادبيمصطفى علي مهدي بكر1231622211014074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية االجيال للبنينادبيمنتظر محمد بربوت حسين1241622211014076

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية الشهداء للبنينادبيابا الفضل احمد شاكر عبد الرسول1251622211015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الشهداء للبنينادبيبدر ثائر بدر مصيلح1261622211015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الشهداء للبنينادبيجعفر كاظم كطافة ضمد1271622211015005

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الشهداء للبنينادبيحسن حازم عبد هللا نوفل1281622211015006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الشهداء للبنينادبيحسن صالح حسن خلف1291622211015008

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الشهداء للبنينادبيحسنين مشتاق عبد االمير ناصر1301622211015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين احمد جازول دريعم1311622211015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين عبد الكريم عبد الرضا محمود1321622211015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين عالء كاظم حسين1331622211015014

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين علي منديل هبيل1341622211015016

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين محمد حسين علي1351622211015018

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين ناظم حنتاوي فهد1361622211015019

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الشهداء للبنينادبيزين العابدين حسن عبد النبي علي1371622211015023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الشهداء للبنينادبيزين العابدين عالء عبد المنعم مشجل1381622211015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد حسين مندي معلى1391622211015026

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد طالب خشن الزم1401622211015027

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الشهداء للبنينادبيعبد االمير نجم عبود نجم1411622211015034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الشهداء للبنينادبيعبد القادر اسعد عبد القادر محمد1421622211015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الشهداء للبنينادبيعبد هللا خالد حمزه عباس1431622211015036

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية الشهداء للبنينادبيعبد الوهاب وسام عبد الوهاب شاكر1441622211015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي جاسم محمد كاظم1451622211015038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي جبار صالح مناتي1461622211015039

كلية القانون/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي يوسف محيبس حمدان1471622211015049

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية الشهداء للبنينادبيكرار حسين مندي معلى1481622211015051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الشهداء للبنينادبيكميل ماجد كاظم جعفر1491622211015052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية الشهداء للبنينادبيمؤمل فاضل محمود عبد الغفار1501622211015054

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد امين حسين حاجم عبد الكريم1511622211015055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد جاسم محمد كاظم1521622211015056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد حسن حميد جاسم1531622211015058

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد عبد الرضا عبد هللا حسين1541622211015061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد عدنان شاكر علي1551622211015063

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى احمد عاصي علي1561622211015065

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى جبار حسين شري1571622211015066

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى حسن فالح عبد هللا1581622211015067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية السبطين للبنينادبيامجد عبد الحميد علي حمادي1591622211016004

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية السبطين للبنينادبيحسين حمزه خضير حمزه1601622211016006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية السبطين للبنينادبيصادق سوادي محسن مشعان1611622211016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية السبطين للبنينادبيعدنان وميض عدنان طعمه1621622211016016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية السبطين للبنينادبيعقيل سمير خالد كاظم1631622211016017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية السبطين للبنينادبيعلي محمد جبار عبود1641622211016021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية السبطين للبنينادبيعلي محمد يابر مزعل1651622211016022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية السبطين للبنينادبيفقار محمد محسن قاسم طاهر1661622211016024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية السبطين للبنينادبيكرار حكيم سالم عبد هللا1671622211016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد باقر حسين عبد علي صبير1681622211016028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية السبطين للبنينادبيمنتظر حسام قاسم غيالن1691622211016033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية السبطين للبنينادبيمهدي حسن جبار وطن1701622211016035

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان474.0067.71اعدادية السبطين للبنينادبيياسر عمار نجم حسن1711622211016036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية السبطين للبنينادبييوسف انس عبد الحسن عبد الساده1721622211016037

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد عالء جبار محمد1731622211017002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية االكرمين للبنينادبيامين علي خميس شجر1741622211017004

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن ابراهيم عبد علي حليفي1751622211017007

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن جاسم محمد دوحي1761622211017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن محمد بدر مطرود1771622211017010

كلية اآلداب/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين نجيب عبد الحسين جيجان1781622211017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين هاني نعيم جاسم1791622211017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية االكرمين للبنينادبيحيدر عدنان دحام عبوس1801622211017016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية االكرمين للبنينادبيحيدر محمد سلمان حمادي1811622211017017

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية االكرمين للبنينادبيزين العابدين ماجد عبد الكاظم مزعل1821622211017020

كلية القانون/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد صفاء عبد المجيد عبد الغفور1831622211017021

كلية القانون/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد ماجد سلمان مرهون1841622211017022

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57اعدادية االكرمين للبنينادبيسيف علي عادل عبد الدايم سلمان1851622211017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية االكرمين للبنينادبيعباس حسن صبر محي1861622211017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية االكرمين للبنينادبيعبد هللا صالح جبار طاهر1871622211017027

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي رياض جاسب فاضل1881622211017032

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي عدنان فاضل سلمان1891622211017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي قاسم كريم ناهي1901622211017038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي مؤيد ابراهيم علي1911622211017039

كلية القانون/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية االكرمين للبنينادبيغيث محمد جعفر سعد1921622211017041

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية االكرمين للبنينادبيكرار عباس فاضل ثابت1931622211017044

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد حميد مالك عبود1941622211017045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد عباس فاضل عباس1951622211017046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية االكرمين للبنينادبيمنتظر عدنان دحام عبوس1961622211017052

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية االكرمين للبنينادبيمنتظر غازي دارسين بتي1971622211017053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية االكرمين للبنينادبيياسين زهير حسن كريم1981622211017056

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد عادل زيدان علي1991622211019002

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد عماد بوهان سلطان2001622211019003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياكرم هشام عبد العالي زباري2011622211019005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيامير جعفر جبار محسن2021622211019006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن صالح عبد الحسن صالح2031622211019015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن ميثم عاشور عبد الواحد2041622211019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين خالد عبد االمير كايم2051622211019022

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين شوقي موسى حسين2061622211019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين طاهر احمد محمد2071622211019025

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين علي عباس حنش2081622211019028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين علي محمد جليل2091622211019029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحيدر ميثم عبد الرحبم حسين2101622211019034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيرضا رعد فاضل مجيد2111622211019036

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد رسول كاظم شهاب2121622211019040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد كريم حنظل عبد هللا2131622211019043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسعد رياض جابر مذيكر2141622211019044

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسيف الدين توفيق راضي كيفي2151622211019045

كلية اآلداب/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي خالد عبد الحميد حسن2161622211019062

كلية اآلداب/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي خالد عبد عذاري2171622211019064

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي صبار هادي طاهر2181622211019066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الحكيم عبد الرضا محمد2191622211019070

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الرسول محمد مسلم2201622211019071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الزهره عبد علي بدر2211622211019072

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكاظم عبد الجبار عبود زبون2221622211019080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكرار توفيق كاظم هاشم2231622211019081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكرار فاضل ماضي عويد2241622211019083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد حسين كاظم سوادي2251622211019085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد سعيد جمعه مشيهد2261622211019086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد عباس جاسم عباس2271622211019089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد غسان جبار خلف2281622211019090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى جاسب محسن معيجل2291622211019094

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى سامي لفته حسين2301622211019095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى فخري فيصل جمعه2311622211019100

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمنتظر حميد رحيم عبد الحسن2321622211019102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمنتظر واثق غالي راشد2331622211019107

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمهدي عبد الكريم صحين مناحي2341622211019109

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمهدي كريم عاصي زغير2351622211019110

كلية اآلداب/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الهارثة للبنينادبياحمد كامل قاسم شنيار2361622211020002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين سمير جواد كاظم2371622211020003

كلية القانون/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين عادل رحمن فايز2381622211020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الهارثة للبنينادبيحمد عودة لفتة عيدان2391622211020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الهارثة للبنينادبيحيدر جواد جبار مهدي2401622211020008
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الهارثة للبنينادبيسجاد عالء مهدي صالح2411622211020010

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الهارثة للبنينادبيصادق جعفر عبد الباري عبد علي2421622211020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الهارثة للبنينادبيعبد الحي علي سلمان حسن2431622211020014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي عبد الحسين لعيبي صالح2441622211020017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي ماجد ناصر محمد2451622211020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الهارثة للبنينادبيقاسم مصطفى جاسب كاظم2461622211020019

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية الهارثة للبنينادبيمحمد ميثم عبد الصاحب صكبان2471622211020022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء591.0084.43اعدادية الهارثة للبنينادبيمسلم عقيل حسين علي2481622211020024

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية الهارثة للبنينادبيمصطفى عباس جميل عباس2491622211020025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الروان للبنينادبيحسين باسم حمزة عباس2501622211021001

كلية القانون/جامعة البصرة653.0093.29اعدادية الروان للبنينادبيزين العابدين احمد مجيد جاسب2511622211021003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية الروان للبنينادبيسجاد سعيد مخور حاتم2521622211021004

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الروان للبنينادبيعبد هللا صدام عبد هللا حسين2531622211021005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية الروان للبنينادبيعلي مكي جبار عبود2541622211021006

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الروان للبنينادبيعلي مهدي صالح حمادي2551622211021007

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الروان للبنينادبيقاسم زكي عبد الحسين علوان2561622211021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الروان للبنينادبيمرتضى جبار مهدي شهاب2571622211021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الروان للبنينادبيمسلم عقيل عبد الرزاق عبد الزهرة2581622211021014

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الروان للبنينادبيمسلم عقيل علي حسين2591622211021015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية الروان للبنينادبيمقتدى ميثم علي ناصر2601622211021016

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية االمام الحسين للبنينادبيابو الحسن عبد الكريم خضير عبد السادة2611622211024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية االمام الحسين للبنينادبياحمد علي راضي كاظم2621622211024003

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية االمام الحسين للبنينادبياحمد وضاح رشيد شهيد2631622211024004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية362.0051.71اعدادية االمام الحسين للبنينادبياكرم وجيه صالح جمعه2641622211024005

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسن بسام سامي عبد2651622211024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين مازن سلمان عثمان2661622211024013

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين محمد سلمان مزبان2671622211024014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية االمام الحسين للبنينادبيزين العابدين وليد خالد رمضان2681622211024016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعباس عالء جواد كاظم2691622211024017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعباس محمد حمادي عبد2701622211024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعلي اسماعيل خلف حسين2711622211024019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعلي امين جابر ظاهر2721622211024020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعلي عماد جواد كاظم2731622211024021

كلية اآلداب/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمؤمل عالء عبد الحافظ منكوش2741622211024025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد الباقر اسعد ماجد حبش2751622211024026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد حيدر محمد جابر2761622211024029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمصطفى نجيب الزم مسلم2771622211024033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمنتظر عبد الرحمن حميد عاشور2781622211024035

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية االمام الحسين للبنينادبيياسين حيدر محمد جابر2791622211024038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية القرنة للبنينادبياحمد حيدر حنون صيهود2801622211026001
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية القرنة للبنينادبيامير مشتاق حامد قاسم2811622211026002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية القرنة للبنينادبيحسن زاجي سوادي فرهاد2821622211026004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية القرنة للبنينادبيحسين علي محمد عطية2831622211026007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية القرنة للبنينادبيحسين فالح مهدي عريبي2841622211026008

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط538.0076.86اعدادية القرنة للبنينادبيحيدر كريم حاتم رضا2851622211026011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية القرنة للبنينادبيزين العابدين حسام محسن زاجي2861622211026013

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية القرنة للبنينادبيسجاد قاسم عبد الكريم لعيبي2871622211026014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية القرنة للبنينادبيسالم زهير جرو حمداوي2881622211026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية القرنة للبنينادبيصادق جعفر نصر كماش2891622211026017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية القرنة للبنينادبيعباس علي جواد كاظم2901622211026018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية القرنة للبنينادبيعبد هللا حسين مهلهل حمود2911622211026019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية القرنة للبنينادبيعبد الواحد عيدان زغير حديد2921622211026020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية القرنة للبنينادبيعلي احمد حريجة معيبد2931622211026021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية القرنة للبنينادبيعلي مكي جميل منصور2941622211026025

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية القرنة للبنينادبيكاظم فرحان صيوان علوان2951622211026030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية القرنة للبنينادبيكرار حيدر شاكر نجم2961622211026031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد عبد هللا خير هللا الزم2971622211026033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية القرنة للبنينادبيمرتضى كاظم جريح نغيمش2981622211026035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0065.14اعدادية القرنة للبنينادبيمسلم حاتم كاطع كاظم2991622211026036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية القرنة للبنينادبيمصطفى راشد شيرب اسريح3001622211026037

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية القرنة للبنينادبيمنتظر عبد الحسن جريح نغيمش3011622211026041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية القرنة للبنينادبيمنتظر عبد اللطيف محمد جاسم3021622211026042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد جبار جندي عبد النبي3031622211027001

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيالحسنين منذر حاجم سوادي3041622211027004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيامير ناصر فاخر عرار3051622211027005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71اعدادية الفرزدق للبنينادبيحازم حقي اسماعيل فعيل3061622211027007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين عالء حسين علي3071622211027009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين عالء سعد محمد3081622211027010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية الفرزدق للبنينادبيحمزة مرتضى كاظم ياسين3091622211027011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر انتيش عباس موسى3101622211027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر ضياء جبار عودة3111622211027013

كلية القانون/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية الفرزدق للبنينادبيرضا صباح ناصر لعيبي3121622211027014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الفرزدق للبنينادبيسجاد عماد صبري جابر3131622211027015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الفرزدق للبنينادبيسجاد كاظم موسى حمود3141622211027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الفرزدق للبنينادبيعبد الحسين ستار عبد الحسين حسن3151622211027018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الفرزدق للبنينادبيعبد الرحمن ضياء هشام ناصر3161622211027019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي قاسم عاشور طارش3171622211027023

كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي كاظم عبد االمير سويد3181622211027024

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الفرزدق للبنينادبيليث احسان علي نعيم3191622211027030

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد جاسم عاشور طارش3201622211027032
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كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد ستار جبر زويد3211622211027037

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد علي عبد خضير3221622211027038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد ماجد صالح خلف3231622211027039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى ماجد صالح خلف3241622211027042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الفرزدق للبنينادبيمعتز عذافة عبد الواحد حسن3251622211027043

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الفرزدق للبنينادبيمقتدى سمير كاظم فالح3261622211027044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية الفرزدق للبنينادبيمهدي رافد عبد الحسن طعمة3271622211027047

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية الفرزدق للبنينادبيمهدي هادي علي مهاوش3281622211027048

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الفرزدق للبنينادبيموسى اياد عاصي ناصر3291622211027049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار515.0073.57ثانوية المدينة للبنينادبياباذر حسين كاظم مرسول3301622211028001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية المدينة للبنينادبياحمد مكي هاشم شخيمت3311622211028002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية المدينة للبنينادبيباقر امين عبد االمير بحيوس3321622211028003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية المدينة للبنينادبيحسن محمد شاكر ناصر3331622211028006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية المدينة للبنينادبيحسين فريد لعيبي الزم3341622211028008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية المدينة للبنينادبيحسين ميثم جميل هليل3351622211028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية المدينة للبنينادبيحيدر عبد الوهاب محمد طه3361622211028013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية المدينة للبنينادبيحيدر نزار حمد هللا جاسم3371622211028014

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط508.0072.57ثانوية المدينة للبنينادبيسجاد عبود ابراهيم نور3381622211028016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية المدينة للبنينادبيعباس حجاز لفته عبد الرضا3391622211028021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية المدينة للبنينادبيعبد هللا حسين عبد علي ابو الهيل3401622211028022

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية المدينة للبنينادبيعلي حمد عبيد عبد الحسن3411622211028025

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط489.0069.86ثانوية المدينة للبنينادبيعلي سجاد ناظم عبد هللا3421622211028027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية المدينة للبنينادبيعلي صالح شاكر نعمه3431622211028028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية المدينة للبنينادبيعلي عادل نصر عبد العالي3441622211028029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية المدينة للبنينادبيعلي لطيف جندي حمدي3451622211028030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية المدينة للبنينادبيعلي مؤيد محمد راضي3461622211028031

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية المدينة للبنينادبيفاضل شاكر جاسم حسب3471622211028033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية المدينة للبنينادبيفهد امين عبد هللا علي3481622211028035

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط511.0073.00ثانوية المدينة للبنينادبيكاظم مردان خليل عبد هللا3491622211028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية المدينة للبنينادبيمؤمن رمضان عباس سلمان3501622211028037

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد حسن عبد الزهره عبد الحسن3511622211028039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد راضي احمد كاظم3521622211028040

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط501.0071.57ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد سليم ريسان حمود3531622211028041

كلية اللغات/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد عادل مردان عذافه3541622211028042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد عبد العظيم فاضل شامي3551622211028043

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط494.0070.57ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد علي باسم حسين عوده3561622211028045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد قاسم ماجد عجيل3571622211028046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد منصور حافظ محيل3581622211028047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية المدينة للبنينادبيمصطفى رائد محمد احمد3591622211028048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية المدينة للبنينادبيمنتظر عبد الواحد جداوه جدوع3601622211028051
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية المدينة للبنينادبيمنتظر وديع لعيبي الزم3611622211028053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية المدينة للبنينادبيناصر سويف فنجان نهير3621622211028055

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط509.0072.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد انور عبد المحسن ابراهيم3631622211029001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد رشيد مهدي جاسم3641622211029002

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد زهير سالم عداي3651622211029003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0067.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد مصطفى ريسان طاهر3661622211029005

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيجاسم محمد كاظم منشد3671622211029009

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن سعيد عبد الرحمن منخي3681622211029010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن عبد الرسول حسن لفته3691622211029013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن مصطفى حمزه عباس3701622211029014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين احمد دينار سمير3711622211029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين خالد حسن جعيز3721622211029016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين علي مرزوك ضيدان3731622211029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحيدر محمد صالح عبد الرحيم غياض3741622211029021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد علي حسين عذافه3751622211029025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس حنظل عبد الواحد هليل3761622211029027

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط526.0075.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس علي فرحان سالم3771622211029028

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية530.0075.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعالء احمد مكلف حويس3781622211029029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي دريد محمد امين محسن3791622211029030

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي سعيد عبد عبد هللا3801622211029031

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي منذر حسين مزعل3811622211029032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيغزوان علي عبد رحمة3821622211029033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيقاسم ليث عبد الزهرة مسافر3831622211029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكاظم سامي عطوان عبد الحسين3841622211029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكاظم طارق صدام نصر3851622211029036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عامر باقر عذافه3861622211029041

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد فارس محمد عبد السادة3871622211029043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0071.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمود عبد الحسين مرسول كاظم3881622211029045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى هالل صدام سلمان3891622211029049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمقتدى حسن كريم جبر3901622211029050

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيهاني كاطع نصر بارع3911622211029053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيياسين احمد ياسين عبد السادة3921622211029054

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية شط العرب للبنينادبيابا الفضل وعد خيون كاطع3931622211034001

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية شط العرب للبنينادبيابراهيم عباس عبد الحسين عباس3941622211034002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد عادل فضل جوني3951622211034003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد كفاح عباس مال هللا3961622211034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية شط العرب للبنينادبيجهاد صفاء صبيح خضير3971622211034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن سهيل عبد الحسن مزيد3981622211034011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن علي محمد باقر صالح3991622211034013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية شط العرب للبنينادبيحسنين جاسم محمد علي4001622211034014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين احمد كاظم حسن4011622211034015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين علي عودة عبود4021622211034017

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين كمال يوسف عبد الصاحب4031622211034019

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر عدنان نافع قاسم4041622211034022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية شط العرب للبنينادبيرضا احمد كاظم حسن4051622211034024

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية شط العرب للبنينادبيرضا محمد عبد الرضا خزعل4061622211034026

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية شط العرب للبنينادبيزين العابدين ايهاب سلمان علي4071622211034027

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية شط العرب للبنينادبيسجاد كاظم وهيب كاظم4081622211034028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد هللا علي جاسم علي4091622211034031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد هللا مناف جاسم محمد4101622211034032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي حسين اسماعيل حمد4111622211034036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي حسين جبار عبود4121622211034037

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي رحيم عباس عبد المالك4131622211034038

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عبد الرضا حسن مصيخي4141622211034040

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عبد الكريم امين عبد الرحيم4151622211034041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عدنان مطشر حمود4161622211034042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عدنان هاشم ابراهيم4171622211034043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي فاضل عباس محسن4181622211034044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي كاظم حسين عويد4191622211034045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي محمد عبد الرضا عبد هللا4201622211034046

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي مسلم مال هللا مزعل4211622211034047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار علي غالب عوفي4221622211034051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار غيدان كاظم بدن4231622211034052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار كاطع خير هللا عبيد4241622211034053

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد ريحان حامد منور4251622211034057

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عبد الرحمن حسين صعيبر4261622211034058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عبد الهادي جبار سلطان4271622211034060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى اسعد سليم غضبان4281622211034065

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية شط العرب للبنينادبيمسلم عقيل عبد الواحد يوسف4291622211034067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية شط العرب للبنينادبيمصطفى ماجد عبد الباري احمد4301622211034072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية شط العرب للبنينادبيمقتدر مناضل حسين غلوم4311622211034074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية شط العرب للبنينادبيمقتدى علي يوسف عاشور4321622211034075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية شط العرب للبنينادبيمنتظر فاضل كاظم طالب4331622211034077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية شط العرب للبنينادبيمنتظر والء نعمان عاتي4341622211034078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية شط العرب للبنينادبيمنذر طارق فالح حسون4351622211034079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية شط العرب للبنينادبيمهدي جواد كاظم عبد هللا4361622211034082

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية شط العرب للبنينادبييوسف ايهاب سلمان علي4371622211034087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية شط العرب للبنينادبييوسف حيدر حميد خلف4381622211034088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد حسن مخيمر زيد4391622211035001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد حميد حمود مطر4401622211035002
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كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياسماعيل خليل اسماعيل عوده4411622211035004

كلية القانون/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيجاسم محمد عبد الكريم خالد4421622211035005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسن حبيب مكطوف عبار4431622211035006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسن دريد عبد الواحد محمد4441622211035007

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين علي حسين عجم4451622211035008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين كاظم رحيمه دهش4461622211035009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين مصطفى موسى محمد4471622211035010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحيدر فارس راضي حسن4481622211035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعباس مهند طه ياسين4491622211035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد الحسين موسى عبد الحسين غلوم رضا4501622211035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا حمد حبيب حمد4511622211035021

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي اسامه كنعان ابراهيم4521622211035025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي االكبر عبد هللا جنيح حمد4531622211035026

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي جمعه ثاني علي4541622211035028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عارف عبد االمام عبد الحسين4551622211035029

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عبد الرحيم عبد الزهره اليذ4561622211035030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عبد حسين عالوي4571622211035031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي محمد راضي نعيمه4581622211035032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي هشام عبد الزهره جبار4591622211035033

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعيسى هيثم فاضل غليم4601622211035034

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيقاسم كريم حسن معيوف4611622211035035

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيكرار حيدر عبد الرضا حسين4621622211035036

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد هللا4631622211035037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد جليل مطشر وادي4641622211035038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمقتدى عقيل رشاك داود4651622211035043

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية ذو النورين للبنينادبياحمد جواد لفتة شاتول4661622211037001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية ذو النورين للبنينادبياحمد رياض عبد الواحد علي4671622211037003

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية ذو النورين للبنينادبياحمد سالم مظلوم حسين4681622211037004

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية ذو النورين للبنينادبيرمزي عكض هادي جبر4691622211037013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية ذو النورين للبنينادبيساجد عبد الحسين تبينه محمد4701622211037014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية ذو النورين للبنينادبيسجاد هالل خريبط مكطوف4711622211037016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية ذو النورين للبنينادبيسلوان رزاق مغتاض لفته4721622211037017

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية ذو النورين للبنينادبيعبد العزيز سعدون كثير نايف4731622211037022

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية ذو النورين للبنينادبيعبد هللا سوادي معيدي زايد4741622211037023

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي تموز كاظم هليل4751622211037025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي عبد هللا كريم حسين4761622211037028

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي محمد زناد عبد السادة4771622211037030

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية ذو النورين للبنينادبيمرتضى عبد العباس علوان حمد4781622211037038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71اعدادية ذو النورين للبنينادبيمصطفى محسن محمد ساجت4791622211037039

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية ذو النورين للبنينادبيمنتظر فالح خرنوب الزم4801622211037040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية ذو النورين للبنينادبيمهدي وحيد عبد الرحمن ابراهيم4811622211037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية ام قصر للبنينادبياحمد عمار ياسر ناصر4821622211038003

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية ام قصر للبنينادبيحسام اياد احمد عيسى4831622211038006

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية ام قصر للبنينادبيحسن طالب عثمان عبد هللا4841622211038008

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين باسم عبد العزيز سبهان4851622211038009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية361.0051.57اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين محمد شاكر عبد هللا4861622211038014

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين منعم حاجم سلطان4871622211038016

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية ام قصر للبنينادبيحيدر حسن فليح حسن4881622211038017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية ام قصر للبنينادبيعباس حيدر هاشم زغير4891622211038020

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية ام قصر للبنينادبيعالء الفي شناوة داحي4901622211038021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي احمد حسن هاشم4911622211038022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي السجاد احمد عاتي صحن4921622211038024

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي المرتضى كاظم كريم كاظم4931622211038025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي باسل مهدي محسر4941622211038026

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي حسن عبد الصمد يعقوب4951622211038030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي حيدر عبد الكريم خالد4961622211038031

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي وليد ناجي عبد النبي4971622211038039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية ام قصر للبنينادبيفضل عباس عودة بدر4981622211038040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية ام قصر للبنينادبيكاظم جهاد قاسم حسن4991622211038041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد حسين عبد اللطيف محمود5001622211038046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد صفاء هاني علي5011622211038048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد عباس رمضان عبد علي5021622211038049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد ميثم عبد الرزاق كريم5031622211038051

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية ام قصر للبنينادبيمرتضى محمد ابراهيم هيال5041622211038054

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى راجي ياسر حواس5051622211038057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى محمد صالح عباس5061622211038058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية ام قصر للبنينادبيمهدي صالح عبد الزهرة كاظم5071622211038061

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية ام قصر للبنينادبيوسام قحطان جواد محسن5081622211038062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية ام قصر للبنينادبييوسف جبار لعيبي طعمة5091622211038064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبياحمد ثامر عجر حميد5101622211040001

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية ابي الخصيب للبنينادبياحمد حيدر فهد سلطان5111622211040003

كلية القانون/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيبدر وليد خالد حسن5121622211040006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن فالح حسن كماش5131622211040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسين رياض كاظم نجم5141622211040012

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسين علي سامي فرحان5151622211040015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحيدر شاهين عواد عبود5161622211040018

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيشاكر جبار ابراهيم جادر5171622211040021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيصادق جعفر عبد الباري حاجم5181622211040022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0080.57اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيصادق حسين نعيم زباري5191622211040023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيضياء ناصر ابراهيم طه5201622211040024
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كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد الحسين جواد كاظم محمود5211622211040027

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد الرحمن سعد عبد الوهاب معتوق5221622211040028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد الرحمن فؤاد ناصر محمود5231622211040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد الرحيم خالد عليوي عبد5241622211040030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعبد هللا حسن بدر خضير5251622211040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعذاب حسن عبد االمير يوسف5261622211040035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي ازهر عبد العزيز عبد المجيد5271622211040037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي راضي صبيح بهير5281622211040040

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيقاسم مهدي جاسم صالح5291622211040042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيكرار حيدر مالك محمود5301622211040043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيكرار لبيب احمد ذاري5311622211040044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد المهدي مكي ابراهيم طه5321622211040046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمرتضى حبيب عبد الجليل رجب5331622211040051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمرتضى خليل ابراهيم طه5341622211040052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمهدي احمد حميد مولى5351622211040055

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمهدي حامد صالح مهدي5361622211040056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية االعالم للبنينادبياحمد يعقوب يوسف جواد5371622211041004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية االعالم للبنينادبيحسين جعفر عبد اللطيف خليل5381622211041008

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية االعالم للبنينادبيحسين خالد عجمي محمد5391622211041009

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية االعالم للبنينادبيحسين عبد الحسن عبار داغر5401622211041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية االعالم للبنينادبيحسين علي جاسم محمد5411622211041011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية االعالم للبنينادبيعبد الرحمن شهيد كريم سلومي5421622211041021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00اعدادية االعالم للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم5431622211041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية االعالم للبنينادبيعبد هللا كاظم جواد ناصح5441622211041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية االعالم للبنينادبيعلي غياث عبد اللطيف خليل5451622211041026

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االعالم للبنينادبيعلي ميثاق عباس عبد الرحمن5461622211041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية االعالم للبنينادبيقاسم فالح قاسم محمد5471622211041031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00اعدادية االعالم للبنينادبيقاسم مرتضى سعيد عباس5481622211041033

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية االعالم للبنينادبيكرار جاسم حسين جاسم5491622211041035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية االعالم للبنينادبيكرار عدنان قاسم سعيد5501622211041036

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية االعالم للبنينادبيكرار علي نجم عبد هللا5511622211041037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية االعالم للبنينادبيكرار محمد عبد الصمد زعالن5521622211041038

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية االعالم للبنينادبيمجتبى حاتم خالد سعدون5531622211041041

كلية القانون/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية االعالم للبنينادبيمحمد قاسم محمد حمود5541622211041048

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية االعالم للبنينادبيمرتضى علي حسين شوعي5551622211041050

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية االعالم للبنينادبيمصطفى محمد نجم عبد الكريم5561622211041053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية االعالم للبنينادبيناجي طالب ناجي عبد الرضا5571622211041055

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية االعالم للبنينادبييوسف حسن عباس مالون5581622211041057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيحسين جاسم محمد غالي5591622211044002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيحسين هاشم محمد غالي5601622211044004
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كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيصادق جعفر زغير شبر5611622211044006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعلي عبد الحميد جايد جاسم5621622211044008

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعلي محمد علي عمران5631622211044009

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعلي مرتضى عبد العالي حسين5641622211044010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد ثامر عبد النبي عواد5651622211044011

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد سهل رحيم موسى5661622211044012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد صالح صباح جراح5671622211044013

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية564.0080.57ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمصطفى نعيم جاسم محمد5681622211044017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية احمد الوائلي للبنينادبياحمد وليد حميد عبد علي5691622211045002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسنين يوسف حميد جاسم5701622211045005

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيرضا حسين عباس طاهر5711622211045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيزين العابدين محمد جوهر احمد5721622211045008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعباس صدام حسين عبد الكريم5731622211045011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعبد الستار سالم عبد هللا عيسى5741622211045012

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعالء عيسى عبد الواحد يوسف5751622211045013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيكاظم عبد البافي كاظم حبيب5761622211045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيكرار هاشم شيخان عبود5771622211045016

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمجتبى حيدر علي اسماعيل5781622211045017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد عدنان صباح راهي5791622211045019

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيموسى قصي كاظم هذال5801622211045023

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية العباس للبنينادبيامير كاظم جاسم لفتة5811622211046004

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية العباس للبنينادبيحسين عالء حسين عبد الرحيم5821622211046008

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية العباس للبنينادبيحسين علي قاسم عودة5831622211046010

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية العباس للبنينادبيزين العابدين هاشم يوسف ملك5841622211046016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71اعدادية العباس للبنينادبيعبد هللا رحيم عريمش مطرود5851622211046026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية العباس للبنينادبيعلي فارس سعدي وهيب5861622211046032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية العباس للبنينادبيعلي ماجد حمدان صابر5871622211046033

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية العباس للبنينادبيفؤاد محمد علي صدام شبيب5881622211046036

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية العباس للبنينادبيكرار حسين علي عذافة5891622211046041

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية العباس للبنينادبيكرار رائد محمود عذافه5901622211046043

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية العباس للبنينادبيمحمد باسم عبد هللا هاني5911622211046045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية العباس للبنينادبيمحمد باقر فيصل خضير بخيت5921622211046046

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية العباس للبنينادبيمحمد عبد العباس غازي سالم5931622211046048

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية العباس للبنينادبيمحمد عالء جبار رحيم5941622211046049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية العباس للبنينادبيياسر ثائر عبد الباقي سعيد5951622211046055

كلية القانون/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية العباس للبنينادبييوسف محمد خيري عبود5961622211046056

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيابو الحسن علي حسن علي5971622211047002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن صابر كاظم عبد السادة5981622211047007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن علي مهدي عبودي5991622211047009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن عيسى حافظ شياع6001622211047010
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كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن كريم محسن نايف6011622211047011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين اسماعيل عبد االمام عبد الصمد6021622211047013

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عالء عباس سوادي6031622211047015

كلية القانون/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين علي حاتم حسان6041622211047016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عيسى حافظ شياع6051622211047019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين كاظم عبد علي سالم6061622211047021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسجاد يعقوب وهيب يعقوب6071622211047025

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيصفاء صالح عثمان عبد هللا6081622211047026

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعباس حسن مهدي صالح6091622211047030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة684.0097.71اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا اسعد فخري راهي6101622211047033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا عودة حطاب موحي6111622211047034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي سهيل نجم عبد هللا6121622211047040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي عدنان عبد الواحد حسين6131622211047043

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي قيس فارس كوتي6141622211047044

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكاظم جواد كاظم جواد6151622211047049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد حاتم صالح غافل6161622211047053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد شوقي مناف جابر6171622211047054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد علي عادل هاشم نعيم6181622211047056

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد كريم صادق جاسم6191622211047059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد مهدي عبد االمير عيسى6201622211047060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى حيدر سعدون كمر6211622211047062

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى خالد عيسى محمد6221622211047063

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى محمد عبيد قاسم6231622211047068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمظاهر ماجد شاني غريب6241622211047070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمنتظر عباس حسين رحيم6251622211047073

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمهيمن حمود عداي كرم هللا6261622211047074

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيموسى احمد حسن علي6271622211047075

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71اعدادية التضحية للبنينادبيحسن داود سلمان عبد الرزاق6281622211048002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيحسن جالل كاظم صادق6291622211049002

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيحسن فالح صالح عبد المهدي6301622211049003

كلية االعالم/جامعة ذي قار422.0060.29ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيعالء رعد بشير علوان6311622211049005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيعلي ميثاق جاسب عاشور6321622211049006

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيمحمد لعيبي صحين مطلك6331622211049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الحمد للبنينادبيابو الفضل وعد محمد هاشم6341622211051001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الحمد للبنينادبياحمد حسين عبد الرضا عريبي6351622211051002

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الحمد للبنينادبياحمد عالء عبد الحسين عبد الصاحب6361622211051004

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الحمد للبنينادبياحمد محمد شمخي جبر6371622211051005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الحمد للبنينادبيحسين صالح خلف عاشور6381622211051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الحمد للبنينادبيحسين عالء حسن كامل6391622211051017

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية الحمد للبنينادبيحسين علي مجوت عوده6401622211051018
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية الحمد للبنينادبيحسين علي منصور الزم6411622211051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الحمد للبنينادبيسجاد عالء حسين محمد6421622211051025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الحمد للبنينادبيعادل عدنان مصطفى اسماعيل6431622211051029

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الحمد للبنينادبيعلي رياض عبد العباس رحيم6441622211051037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الحمد للبنينادبيعلي صفاء حسن كامل6451622211051038

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الحمد للبنينادبيعلي ضياء جميل حتروش6461622211051039

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية الحمد للبنينادبيفضل ستار فرحان عبد الرضا6471622211051046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية الحمد للبنينادبيفهد اسامه ناظم حسون6481622211051047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الحمد للبنينادبيكرار محمد فالح جبار6491622211051052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الحمد للبنينادبيمؤمل حيدر احمد ياسين6501622211051054

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد رضا محسن طارش محمد6511622211051056

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الحمد للبنينادبيمرتضى حنون بايش لفته6521622211051059

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية الحمد للبنينادبيمرتضى عمار مهدي صالح6531622211051060

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الحمد للبنينادبيمصطفى رياض عبد العباس رحيم6541622211051062

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الحمد للبنينادبيمصطفى يوسف فنجان محسن6551622211051063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الحمد للبنينادبيمنتظر جندب ناصر عباس6561622211051064

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الحمد للبنينادبيمهدي صدام مهدي يعقوب6571622211051066

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الحمد للبنينادبيياسر حيدر خزعل خضير6581622211051068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الحمد للبنينادبييحيى عباس حسن جابر6591622211051069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الموانئ للبنينادبياحمد وليد ضياء محمد6601622211053003

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية الموانئ للبنينادبيايمن عبد الحسين محمد عبد هللا6611622211053004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية الموانئ للبنينادبيحسن عبد الهادي مارد الزم6621622211053005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الموانئ للبنينادبيحيدر زهير عبد الجليل عبد السيد6631622211053009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الموانئ للبنينادبيرياض صالح عبد المهدي حبيب6641622211053010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الموانئ للبنينادبيسجاد احمد عبد االمام عبيد6651622211053011

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الموانئ للبنينادبيسجاد كريم صدام محمد6661622211053013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية الموانئ للبنينادبيعادل عبد الرسول غانم عداي6671622211053014

كلية القانون/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الموانئ للبنينادبيعباس سامي صبيح حنون6681622211053015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الموانئ للبنينادبيعبد هللا عاطف طالب عيسى6691622211053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الموانئ للبنينادبيمحمد مؤيد احمد عبد هللا6701622211053023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية جيكور للبنينادبيابراهيم ناطق قاسم عبود6711622211054002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية جيكور للبنينادبيابو الحسن عالء مهدي جاسم6721622211054003

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية جيكور للبنينادبياحمد عبد الباري عبد االمام زباري6731622211054005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية جيكور للبنينادبيحامد ماجد حامد عايد6741622211054008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية جيكور للبنينادبيحسن عبد هللا حسن عبد هللا6751622211054010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية جيكور للبنينادبيحسين توفيق احمد عبد الساده6761622211054013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية جيكور للبنينادبيحسين جابر اديس علي6771622211054014

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية جيكور للبنينادبيحسين جواد عباس حمزه6781622211054015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية جيكور للبنينادبيحسين عبد الصمد مطشر عجيل6791622211054018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية جيكور للبنينادبيحسين فالح حسن كماش6801622211054020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر محمد حسن جاسم6811622211054025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر نعيم عبد الصمد خلف6821622211054027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية جيكور للبنينادبيزين العابدين حيدر جابر عبد الكريم6831622211054029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية جيكور للبنينادبيسجاد نعمه قاسم وداي6841622211054030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية جيكور للبنينادبيعباس فاضل حيدر نور6851622211054034

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية جيكور للبنينادبيعبد الفتاح عبد المجيد عبد الفتاح عبد المجيد6861622211054038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية جيكور للبنينادبيعبد الكريم حيدر جابر عبد الكريم6871622211054039

كلية القانون/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية جيكور للبنينادبيعلي احمد عبد الكريم ناصر6881622211054049

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية جيكور للبنينادبيعلي شاكر احمد ناصر6891622211054052

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية جيكور للبنينادبيعلي صالح حسن محسن6901622211054053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية جيكور للبنينادبيعلي صباح جواد كاظم6911622211054054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية جيكور للبنينادبيعلي طارق فيصل نجم6921622211054055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية جيكور للبنينادبيعلي ناجح عاصي جادر6931622211054060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية جيكور للبنينادبيعلي نوري جواد كاظم6941622211054061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية جيكور للبنينادبيعماد حيدر صادق عبود6951622211054063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية جيكور للبنينادبيقاسم كمال قاسم محمد6961622211054066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية جيكور للبنينادبيكاظم اياد خضير بدير6971622211054067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية جيكور للبنينادبيكاظم حيدر شبيب نعمه6981622211054068

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية جيكور للبنينادبيكرار حامد حمزه عباس6991622211054069

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية جيكور للبنينادبيكرار صفاء جواد ناظم7001622211054070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية جيكور للبنينادبيكرار مرتضى عبد االمير احمد7011622211054071

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية جيكور للبنينادبيمجتبى حامد غضبان عاشور7021622211054073

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية جيكور للبنينادبيمحسن عباس محمد محيسن7031622211054074

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد فراس محمد عبد الحميد7041622211054078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد ياسر عبد الكريم حنتوش7051622211054080

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية جيكور للبنينادبيمختار مسلم حسين طه7061622211054081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية جيكور للبنينادبيمرتضى حيدر حسين احمد7071622211054082

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية جيكور للبنينادبيمرتضى ميثم عبد الكريم صباح7081622211054084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية جيكور للبنينادبيمسلم عقيل عبد الزهره عبد الحميد7091622211054085

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية جيكور للبنينادبيمصطفى وسام عبد الحليم عبد الحافظ7101622211054088

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57اعدادية جيكور للبنينادبيمهدي حيدر يوسف محمود7111622211054089

كلية القانون/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية جيكور للبنينادبيمهدي عالء عبد الزهره عيسى7121622211054090

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية جيكور للبنينادبيمهدي مؤيد محمد طعمه7131622211054091

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية جيكور للبنينادبيياسين خالد عبد الواحد ايوب7141622211054093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية جيكور للبنينادبييحيى علي محمد خضير7151622211054094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية جيكور للبنينادبييوسف عبد القادر مصطفى ناصر7161622211054095

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية جيكور للبنينادبييوسف قاسم عبد الحسين احمد7171622211054097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين عبد الكريم رحيمه فرج7181622211056005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحسين علي عباس ضيغم7191622211056006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحيدر ضامن الزم حسن7201622211056008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعبد الرحيم صالح كاظم هندال7211622211056013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي هاشم جاسم حميد7221622211056017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية غانم سوادي للبنينادبيمؤمل يوسف عبد الساده عبد علي7231622211056020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية األعراف للبنينادبياحمد ماجد سمير محمد7241622211058003

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية األعراف للبنينادبيحسن اسعد نجم عبود7251622211058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية األعراف للبنينادبيحسين حيدر حمزة عباس7261622211058007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية األعراف للبنينادبيحسين حيدر محمد علي7271622211058008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية األعراف للبنينادبيحسين عبد الكاظم حمزة عمران7281622211058010

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية األعراف للبنينادبيحيدر قاسم مهودر حميدي7291622211058012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية األعراف للبنينادبيسجاد حازم دهر بدر7301622211058015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية األعراف للبنينادبيسجاد ماجد مهدي عذافة7311622211058016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية األعراف للبنينادبيعباس صالح حنون حسين7321622211058017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية األعراف للبنينادبيعبد هللا مؤيد عواد قاسم7331622211058019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية األعراف للبنينادبيعلي جاسم محمد حسين7341622211058021

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية األعراف للبنينادبيعلي ضياء الدين خضر عباس7351622211058024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية األعراف للبنينادبيعلي قاسم خير هللا موسى7361622211058025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية األعراف للبنينادبيفهد قيصر ستار جبوري7371622211058026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية األعراف للبنينادبيكرار باسل عبد الصمد عبد الصاحب7381622211058027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية األعراف للبنينادبيكرار عقيل عبد هللا يعقوب7391622211058028

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد حامد عبد الواحد فيصل7401622211058029

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد صادق عبد الخالق جبار غضيب7411622211058030

كلية اآلداب/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد وسام حميد جاسم7421622211058032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية األعراف للبنينادبيمرتضى حميد لفته يعقوب7431622211058033

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية األعراف للبنينادبيمصطفى حسن فالح ياسين7441622211058036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية األعراف للبنينادبيمصطفى منتصر عبد الواحد عصفور7451622211058039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية األعراف للبنينادبيمهدي توفيق عاصي درويش7461622211058041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسن حيدر كاظم زباري7471622211060003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسن علي عبد الحسين تميم7481622211060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسين شاكر خلف صاحب7491622211060005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية368.0052.57ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسين علي عدنان سلمان7501622211060006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية المتنعمين للبنينادبيحيدر عبد االمير خلف سالم7511622211060008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية المتنعمين للبنينادبيرضا طارق محمد علي7521622211060009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية المتنعمين للبنينادبيزين العابدين عدنان خلف عبد النبي7531622211060010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية المتنعمين للبنينادبيعباس سعدون حافظ عنبر7541622211060011

كلية القانون/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية المتنعمين للبنينادبيعباس عماد كاظم سعد7551622211060012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية المتنعمين للبنينادبيعباس هادي شمخي عويد7561622211060013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية المتنعمين للبنينادبيعباس ياسين طه عبد المجيد7571622211060014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية المتنعمين للبنينادبيعبد الكريم سمير حسن جمري7581622211060015

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية المتنعمين للبنينادبيعبد هللا جميل عبد هللا ياسين7591622211060016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية المتنعمين للبنينادبيعبد هللا شاكر يوسف علي7601622211060018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية المتنعمين للبنينادبيفادي سعد حمد غانم7611622211060022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71ثانوية المتنعمين للبنينادبيكرار علي ولي علي7621622211060023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية المتنعمين للبنينادبيكرار مصطفى شاكر خلف7631622211060024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية المتنعمين للبنينادبيمحمد جواد كاظم سعد7641622211060025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية المتنعمين للبنينادبيمحمد يوسف علي احمد7651622211060027

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية المتنعمين للبنينادبيمهدي صدام حسين علي7661622211060030

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية المتنعمين للبنينادبيوليد خالد وليد عبود7671622211060032

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية المتنعمين للبنينادبييوسف رياض يوسف علي7681622211060033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد عباس نعمة سمير7691622211061007

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية األزكياء للبنينادبياوراس هيثم ارديني خنجر7701622211061013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية األزكياء للبنينادبيباقر محمد مهوس ادريس7711622211061015

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية األزكياء للبنينادبيحسن احمد وحيد رشم7721622211061017

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية األزكياء للبنينادبيحسن كاظم شنان نجم7731622211061020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين علي صبري غالي7741622211061028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين قاسم داخل عوفي7751622211061030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين ماجد عبد الرحمن عبد الرضا7761622211061031

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين محمد صبري ظاهر7771622211061034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين وليد عبد المحسن عبد النبي7781622211061036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر علي سلمان علي7791622211061039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد ميثم عبد النبي فليفل7801622211061052

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية األزكياء للبنينادبيصادق نوري صباح حنون7811622211061054

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس حسين علي عذير7821622211061058

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس سالم كلخان صوالخ7831622211061060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس ضياء حسين علي7841622211061062

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس عبد الكاظم صدام مطشر7851622211061063

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية األزكياء للبنينادبيعبد هللا طارق عمران جبار7861622211061064

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي احمد عبد خضير عباس7871622211061066

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي سامح عبد الودود عبد الحميد7881622211061074

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي عباس نعيم عبد7891622211061077

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي عبد الحسين كاظم غريب7901622211061078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي عدي علي زباله7911622211061079

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي نوري كاظم جري7921622211061086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية األزكياء للبنينادبيكاظم جارين جواد كاظم7931622211061091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية األزكياء للبنينادبيكرار رائد قاسم تعوبي7941622211061096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية األزكياء للبنينادبيليث محسن علي خشان7951622211061098

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد باقر وسام عارف مزهر7961622211061099

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد تقي علي حسون محمد7971622211061100

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد جليل عطية بشارة7981622211061101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد حسين جوحي عنو7991622211061102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد سعد عبد هللا علوان8001622211061104
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كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد صبيح صالح علي8011622211061106

كلية القانون/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد محمود بداي غالي8021622211061107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد مشتاق عبد الستار عباس8031622211061108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد مهدي علي حميد سعدون8041622211061110

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية األزكياء للبنينادبيمرتضى عادل خلف شافي8051622211061117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية األزكياء للبنينادبيمرتضى علي ياسين علي8061622211061119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى عدنان طالب عبد الحسين8071622211061122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى محمد طالل مظلوم8081622211061123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية األزكياء للبنينادبيمنتظر مسلم جاسم اسماعيل8091622211061131

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية األزكياء للبنينادبيمهيمن نجيب غالي راهي8101622211061132

كلية اآلداب/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية األزكياء للبنينادبيياسر عمار علي عبد الجبار8111622211061134

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية األزكياء للبنينادبييوسف عمار جبار كاطع8121622211061137

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57اعدادية األصفياء للبنينادبيباقر صفاء هادي علي8131622211062002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية األصفياء للبنينادبيحسن عباس جبار كاظم8141622211062004

كلية اآلداب/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية األصفياء للبنينادبيحسن علي داخل دهيم8151622211062006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين حامد الزم محمد8161622211062007

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين مشتاق جبار حسين8171622211062011

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية األصفياء للبنينادبيحيدر علي جويعد فليح8181622211062012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية األصفياء للبنينادبيحيدر محسن كاظم عباس8191622211062013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية األصفياء للبنينادبيزين العابدين رعد حفاتي عثمان8201622211062015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية األصفياء للبنينادبيسامي حسين سامي خلف8211622211062016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد حسين كاظم جبار8221622211062017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد ستار جبار ماشاف8231622211062018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية األصفياء للبنينادبيصادق مهدي حسب حمدان8241622211062020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية األصفياء للبنينادبيظاهر حبيب كريم سهر8251622211062021

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية األصفياء للبنينادبيعبد هللا راشد عبد السادة لغيوي8261622211062022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي السجاد مسلم خلف يوسف8271622211062023

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي سعد فالح حسين8281622211062025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي عباس حسن فالح8291622211062028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي عبد الكريم حميد عبد الجبار8301622211062029

كلية القانون/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي محمد جاسم الويس8311622211062031

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية األصفياء للبنينادبيكاظم عباس حميد صابط8321622211062034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية األصفياء للبنينادبيمجتبى فاروق محمد خلف8331622211062036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية األصفياء للبنينادبيمحد صادق مرتضى عباس حسن8341622211062037

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد شاكر عباس محمد8351622211062039

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية األصفياء للبنينادبيمرتضى علي نعمة حنتوش8361622211062043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية األصفياء للبنينادبيمصطفى فارس سلطان هاشم8371622211062046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية األصفياء للبنينادبيمهدي صالح منصور كاظم8381622211062048

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية األصفياء للبنينادبيمهيمن جواد كاظم باهر8391622211062049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية فتى االسالم للبنينادبيابراهيم محمد اسماعيل مصطفى8401622211070002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد محمد عبد الصمد رشم8411622211070005

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد هاني عواد عبود8421622211070007

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية فتى االسالم للبنينادبيانور علي جاسم عبد الواحد8431622211070008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسن المجتبى بشير غانم هادي8441622211070010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين اسماعيل صبري صيهود8451622211070016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين عبد الرضا مهدي صالح8461622211070017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين ياس خضير كطافه8471622211070018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر حسن حطاب كشمر8481622211070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر محمد منشد فنيان8491622211070022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر هاني طالب حسين8501622211070023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي راضي محمد داود8511622211070033

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية فتى االسالم للبنينادبيغيث ثائر شمخي حسين8521622211070038

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية فتى االسالم للبنينادبيكرار كاظم حميد خليور8531622211070040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد اسماعيل حميد صالح8541622211070043

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد اياد كاظم عبد الزهره8551622211070044

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد سلمان سعيد يوسف8561622211070045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد صالح عبد الرزاق عذاب8571622211070047

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0061.43اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد ماجد قاسم محمد8581622211070049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمود اسعد حميد مفتن8591622211070050

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمود عبد الرسول ياسر ماهود8601622211070051

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمسلم علي سليم عبد الكريم8611622211070053

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمصطفى كريم خضير حسين8621622211070055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الحشد المقدس للبنينادبياحمد عودة لطيف اليذ8631622211071002

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0060.57اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيازهر سعد طعمة خريبط8641622211071003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسن امين كيلو داود8651622211071005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسن عبد االمير علي مزهر8661622211071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسن عبد هللا طاهر حسين8671622211071008

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين جبار عودة نعيم8681622211071009

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين سالم مردان جاسم8691622211071010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين كاظم جوالن جار هللا8701622211071012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين ماجد عبدالكريم لعيبي8711622211071013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيصالح حسن صالح جاسم8721622211071015

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيضرغام لفته حيال جويد8731622211071016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعباس عبد الوهاب عبد الرزاق بخاخ8741622211071018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعبد هللا حسين عبد عويد8751622211071019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعلي حسين جاسم محمد8761622211071021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعلي حمزة علي حسن8771622211071022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعلي ساجد داود سلمان8781622211071023

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمنتظر رياض جبار طاهر8791622211071038

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمهدي حسن عبد الكريم اسحاق8801622211071039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الحشد المقدس للبنينادبينظير حسين علي عبد الرضا8811622211071041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيباقر حازم ضامن علي8821622211075003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيجعفر أبو ذر جاسم محمد8831622211075004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيجعفر منصور حميد محمد8841622211075005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيجعفر ياسر علي حبيب8851622211075006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسين توفيق مدلول عطيه8861622211075010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسين سعد رضا عبود8871622211075012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسين ميثم عبد صكلوك8881622211075013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحمزه نجم عبد هللا مذكور8891622211075015

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيرعد خلف حمود ضيوف8901622211075016

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيسجاد شوقي رزاق عبد الحسين8911622211075018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيسلمان فاروق عبد الرزاق سلمان8921622211075019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيشاكر محمود شاكر مال هللا8931622211075020

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعباس مازن عبد هللا عبد الحسين8941622211075021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0064.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعبد هللا عبد الحسين عبد هللا حاتم8951622211075022

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط544.0077.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعماد غازي مسير شريب8961622211075025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيفاضل مكي جاسم عودة8971622211075026

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمؤمل حسين ريس نعمه8981622211075027

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمد رعد جمعه عباس8991622211075029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمد فرحان عبد الحر حميد9001622211075030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمود شاكر حميد يوده9011622211075032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمهند ميثم موسى عبد الباقي9021622211075036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد حسين جبار صيهود9031622211076002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد عبد الكاظم شويش لفته9041622211076003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد غانم صالح عبد الزهره9051622211076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيجعفر ماجد حيال عطار9061622211076006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيجعفر هاني حسن عذافه9071622211076007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين علي جابر سعد9081622211076013

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين مرتضى حميد كاظم9091622211076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين مكي غازي جالي9101622211076015

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين ميثم عبد الرزاق عريبي9111622211076016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيرضا حسين عبد الوهاب عطا هللا9121622211076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيسجاد هاني كاظم معرض9131622211076020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعادل عبد الباري محمد حسين9141622211076021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعباس ادريس رمضان حسين9151622211076023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعبد هللا يحيى حمود جاسم9161622211076026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي باسم ناصر حسوني9171622211076029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي ستار كشكول عبود9181622211076033

كلية القانون/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمجتبى ابراهيم احمد عبود9191622211076036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمجتبى عارف نوري جمر9201622211076038
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد عبد الودود عبد علي جاسم9211622211076040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد علي حسين علي9221622211076041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمرتضى عبد االمير عبد لكين9231622211076046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمنتظر رافد نوري جمر9241622211076050

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمهتدي عبد الرضا جبار حسن9251622211076051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمهيمن علي سلمان حسن9261622211076052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمهيمن يحيى خزعل جاسب9271622211076053

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبييوسف حسين عبد هللا نجم9281622211076055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الصمود للبنينادبياحمد حبيب عبد جباره9291622211079001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الصمود للبنينادبيجاسم حيدر عبد الكريم حبيب9301622211079004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الصمود للبنينادبيحسن مرتضى فاضل عطوان9311622211079007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الصمود للبنينادبيحسين سالم حمزه عباس9321622211079009

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الصمود للبنينادبيحسين صباح عبد اللطيف طاهر9331622211079010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الصمود للبنينادبيحسين علي حسين رسن9341622211079011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الصمود للبنينادبيسجاد ميثم غانم فارس9351622211079015

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية الصمود للبنينادبيصادق اسعد شهاب شفيق9361622211079016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية الصمود للبنينادبيعباس مسلم طه عبيد9371622211079017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد باقر عالء غازي عبد الرزاق9381622211079022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد باقر محمد ساجت9391622211079023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد زعيبل عصام داود9401622211079025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد صادق حسين رسن9411622211079027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الصمود للبنينادبيمرتضى سلطان رومي حسن9421622211079031

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية الصمود للبنينادبيمصطفى كريم جاسم منيشد9431622211079033

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الصمود للبنينادبيمصطفى مؤيد سعد ياسين9441622211079034

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيابراهيم محمود شاكر محسن9451622211081001

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الجيل القادم للبنينادبيابو الحسن عباس كامل لعيبي9461622211081002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الجيل القادم للبنينادبيابو الفضل عباس كاطع جبر9471622211081003

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد حمد هجرس عبد هللا9481622211081006

كلية اآلداب/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد حميد زيدان داغر9491622211081007

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد عادل مبارك بريسم9501622211081010

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيجراح سعد حسن بريسم9511622211081017

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية الجيل القادم للبنينادبيجعفر صباح يوسف سمير9521622211081018

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن سالم الزم عاشور9531622211081020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن سجاد عبد العالي مطلك9541622211081021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن مهدي فارس ناصر9551622211081022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين حمزه عباس هادي9561622211081026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحيدر بدر جاسم مسعد9571622211081046

كلية اآلداب/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الجيل القادم للبنينادبيرضا عادل خليف ناصر9581622211081054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد جاسم راضي لفته9591622211081057

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد عبد عوض ثاني9601622211081059
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسعد عبد العزيز عبد الرزاق طه9611622211081063

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية الجيل القادم للبنينادبيصالح الفي فهد خزعل9621622211081068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس علي قاسم محمد9631622211081072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس فاضل طالب حمود9641622211081073

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن جهاد سطامي صكر9651622211081075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن محمد جاسم علي9661622211081077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا عمار عبد الكريم عبد هللا9671622211081088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي رعد ابراهيم نجم9681622211081098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي كاظم صبر جاسم9691622211081107

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي مجيد عوض كاظم9701622211081109

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي هيثم جاسم بري9711622211081113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي وسام جواد كاظم9721622211081114

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعمار عبد الغفار مجيد ابراهيم9731622211081117

كلية اآلداب/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية الجيل القادم للبنينادبيفيصل علي جمعه عوده9741622211081120

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار خالد محمد قادر9751622211081122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار علي حسين مهلهل9761622211081125

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار محمد باقر مزيد9771622211081126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكميل اياد محمود مجيد9781622211081128

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيليث احمد كامل ياسين9791622211081129

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمؤيد صالح قاسم شديد9801622211081130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد احمد راضي سعد9811622211081132

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد اسحاق الطاهر محمد9821622211081134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد خالد شرامه فرج9831622211081137

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عاشور خضر خليف9841622211081141

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عبد الحسين محيسن عبد علي9851622211081142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عبد الرحمن فاضل كاظم9861622211081143

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عدنان عبد هللا غافل9871622211081145

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمرتضى عباس عذيب حسين9881622211081157

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمرتضى عبد الكريم عباس هادي9891622211081158

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى باسم محمد خضير9901622211081163

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى قصي عبد الرزاق عبد الوهاب9911622211081170

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0060.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى محمد راشد رمل9921622211081171

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى محمد عايد عبد العباس9931622211081172

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى نعيم حسين سمير9941622211081176

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمنجد عواد زعون حسين9951622211081180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبيموسى فؤاد كاظم عبد الساده9961622211081182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الجيل القادم للبنينادبييوسف عالء كامل عبد القادر9971622211081190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الجيل القادم للبنينادبييوسف كريم عبيد طريخم9981622211081191

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية الجاحظ للبنينادبيحسين مرتضى خير هللا جادر9991622211083001

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الجاحظ للبنينادبيعادل رحاب مجيد حميد10001622211083002
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية الجاحظ للبنينادبيليث مخلص سهر صلبوخ10011622211083006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد شوقي سكبان جلوب10021622211083007

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط489.0069.86ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد نوري لفته شكبان10031622211083008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الجاحظ للبنينادبيمرتضى خميس اسماعيل فليح10041622211083009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية الجاحظ للبنينادبيمسلم توفيق خلف عنوس10051622211083010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الصناديد للبنينادبيحسن محمد حبيب سمير10061622211087003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية الصناديد للبنينادبيسجاد عادل سامي نعمه10071622211087005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الصناديد للبنينادبيصادق اسعد مطر طاهر10081622211087006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الصناديد للبنينادبيظاهر عبد الحسين محمد ظاهر10091622211087009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الصناديد للبنينادبيعباس محمد حسن محمد10101622211087010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الصناديد للبنينادبيمحمد قاسم جاسم منشد10111622211087016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية الصناديد للبنينادبيمصطفى فرحان الزم منصور10121622211087019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيابراهيم اياد عثمان صالح10131622211088002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبيابو القاسم محمد مجيد احمد10141622211088004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبيالحسن عبد الخضر نيروز صالح10151622211088008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيجعفر دايم جليل عبد علي10161622211088009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيجعفر فاضل جوحي رسن10171622211088010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحر باسم محمد داود10181622211088012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحسين احمد عبد الرزاق مكطوف10191622211088016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحسين صادق جارح حوشان10201622211088020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية375.0053.57اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحسين عوده جابر مهدي10211622211088022

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية365.0052.14اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحسين قيس عبد االمام ناصر10221622211088023

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحسين وليد عبد المجيد معتوق10231622211088027

كلية اآلداب/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحيدر رياض مجيد عبد هللا10241622211088028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحيدر علي حسن كامل خلف10251622211088030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية سفوح المجد للبنينادبيحيدر نواف عبد العليم عبد الجليل10261622211088031

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية سفوح المجد للبنينادبيزين العابدين علي كاظم عبود10271622211088034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية سفوح المجد للبنينادبيزين العابدين مرتضى احمد سلمان10281622211088035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية سفوح المجد للبنينادبيستار فالح محسن علي10291622211088037

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعبد العزيز عدي عبد الجبار عبد المجيد10301622211088042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعدنان صباح عبد الجبار مبارك10311622211088046

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعلي احمد دينار عبد المجيد10321622211088049

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعلي االكبر حسن عبد الخضر عباس10331622211088050

كلية اآلداب/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعلي خالد جليل مهدي10341622211088051

كلية اآلداب/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعلي رعد اسحق ايوب10351622211088052

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعلي غضبان خير هللا خشن10361622211088056

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعلي مزاحم عدنان يوسف10371622211088060

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيعمر موفق بدران عثمان10381622211088064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية سفوح المجد للبنينادبيفاضل عباس فاضل تعبان10391622211088067

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية سفوح المجد للبنينادبيفهاد طالب فؤاد طالب10401622211088068
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كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية سفوح المجد للبنينادبيكرار جاسم محمد عبد المجيد10411622211088069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيكرار عناد خليفه صبيح10421622211088071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمحمد ظاهر صالح اسماعيل10431622211088077

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمحمد عبد الرضا سلطان عزيز10441622211088079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمحمد عدنان حامد ضيدان10451622211088080

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمحمد هاشم محمد ياسين10461622211088081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمصطفى محمد جاسم جبار10471622211088086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمصطفى محمود عبد االمير عبد هللا10481622211088087

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيمهدي عادل شعبان حسين10491622211088093

كلية القانون/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبينور الدين فريد عبد الخضر عبد الصمد10501622211088095

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيياسر اسعد علي عبد الحسين10511622211088096

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية سفوح المجد للبنينادبيياسر عمار عبد الرزاق طعمه10521622211088097

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبيياسين عبد الناصر محمود ياسين10531622211088098

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية سفوح المجد للبنينادبييعقوب عصام عبد السالم يوسف10541622211088099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية سفوح المجد للبنينادبييوسف احمد انس جاسم10551622211088100

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية سفوح المجد للبنينادبييوسف احمد عثمان صالح10561622211088101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية سفوح المجد للبنينادبييوسف جمال بندر محمود10571622211088103

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبياحمد سعد موحان عبد النبي10581622211089003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبياحمد ناجح عودة حسان10591622211089005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبياسالم جبار علي عباس10601622211089007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيامير قاسم عبد النبي جخيور10611622211089008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيباسم راضي طالب حميد10621622211089009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيجاسم محمد حسين عبيد10631622211089011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين رياض عودة حسن10641622211089018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين عبد الوهاب صادق عباس10651622211089019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين علي عيدان فاخر10661622211089020

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين معتز صالح محسن10671622211089021

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين نزار فاضل عبيد10681622211089022

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين هاشم عبد االمين جياد10691622211089023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحسين وليد عبد عطية10701622211089024

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيحيدر محمد سوادي فرج10711622211089029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيرضا سالم عبود ملبس10721622211089031

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيرضا صالح فالح حسن10731622211089032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0061.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيزيد حسين عبد الحسن صالح10741622211089033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيزيد علي سالم فرج10751622211089034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيسيد مؤيد مسلم يوسف ناصر10761622211089038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيضياء عبد االمير صالح سواد10771622211089041

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيضياء مشتاق عبد الرضا عبود10781622211089042

كلية اآلداب/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعباس اسعد كاظم ناصح10791622211089043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعباس صالح عبد الزهرة محمد10801622211089045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي الرضا حيدر محي شهاب10811622211089050

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي باسم خضير عبود10821622211089052

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي حيدر الزم زغير10831622211089057

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي رائد علي طه10841622211089058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي زين العابدين عبد الجليل ياسر10851622211089059

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي سليم عبد الجليل حسين10861622211089061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي عادل رعد كناص10871622211089063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي عبد الكريم نجم فليح10881622211089064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيعلي يحيى يوسف حبيب10891622211089067

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيكاظم عبد القادر جواد كاظم10901622211089070

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيكاظم محمد جاسم سلمان10911622211089071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيكاظم وعد باسم جاسب10921622211089072

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيكرار علي خيطان حافظ10931622211089077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيليث فارس يونس عبد هللا10941622211089078

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمجتبى عالء وناس ظافر10951622211089079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمحمد خليل جليل حمود10961622211089084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمحمد ماجد صالح ديوان10971622211089088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمرتضى هادي جبار عيسى10981622211089093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمسلم ازهر عبد الحسين زيارة10991622211089094

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمصطفى فالح حسن حسين11001622211089095

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمنتصر مهدي طالب محمد11011622211089097

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0061.43اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمنتظر حيدر لفته جاسم11021622211089098

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمنتظر مهدي طالب محمد11031622211089099

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمنتظر وسام عبد المجيد عباس11041622211089100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيمهدي جاسم عبد النبي ناصر11051622211089101

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبينزار محمد مهدي يوسف11061622211089102

كلية القانون/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية االتقان للبنين القسم االدبيادبيوالء عمار محمد ناصر11071622211089103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الكنوز االهلية للبنينادبيحيدر مظفر عبد الرسول علوان11081622213001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الكنوز االهلية للبنينادبيمحمد ضياء حسين حبيب11091622213001006

كلية القانون/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية الكنوز االهلية للبنينادبيمحمد فاضل نعمه فليفل11101622213001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية الريان االهلية للبنينادبيحسام شوقي نجم عباس11111622213003002

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الريان االهلية للبنينادبيحمد صباح يوسف دهش11121622213003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الريان االهلية للبنينادبيحمود سعد زعالن حمود11131622213003004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43ثانوية الريان االهلية للبنينادبيحيدر كريم صبيح جارح11141622213003005

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية الريان االهلية للبنينادبيعبد هللا عصام عبد فريح11151622213003008

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الريان االهلية للبنينادبيمجتبى نعيم عجيل حافظ11161622213003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية الريان االهلية للبنينادبيمحمد عباس حسين علي11171622213003011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبياحمد عبد االمير عنتك منسي11181622213006001

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبياحمد عماد جوده عناد11191622213006002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيجراح ايوب عبود خريبط11201622213006004

417 من 28صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيسجاد علي ميس سدخان11211622213006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد علي صابر حسوني11221622213006009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد مشتاق صدام كراب11231622213006010

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد هادي عباس وكت11241622213006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمنصور مبارك شداد فارس11251622213006013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيوليد عبد الكريم عبود علي11261622213006014

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيحسين صالح مزيد رفة11271622213010005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيحمزة غالب كاطع دهش11281622213010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي خضير سعدون ضايف11291622213010012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي كريم جري يعقوب11301622213010013

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيفايز طالل مزيد رفة11311622213010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمود سلمان محمد عبد11321622213010016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيعبد العزيز سعيد خضير عبد هللا11331622213012009

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيمجتبى ماجد راضي باقر11341622213012018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71ثانوية السياب االهلية للبنينادبيمحمد عارف جابر طيب11351622213013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.0062.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبياسعد مهند عبد االمير هادي11361622213014001

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيحسنين ماجد باني نعمة11371622213014003

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيسجاد علي كاطع عبود11381622213014004

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيعباس سعد وهيب حنيش11391622213014005

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيمحمد بهجت رسن حسن11401622213014009

كلية القانون/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيمحمد جليل علي ديوان11411622213014010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيحسين زايد صالح علي11421622213016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيعلي حليم سروال جاسم11431622213016003

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيمحمد هاني عبد الرحمن غليم11441622213016005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبياحمد مهدي صالح فيصل11451622213020003

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيحامد قيس حامد عبدهللا11461622213020004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيحسين مظفر محسن نعيم11471622213020005

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيسجاد احمد خضير مبارك11481622213020006

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيعبد الخضر عباس فاضل طاهر11491622213020007

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيعلي بشير عبود كيطان11501622213020008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيمجتبى ماجد سامي لطيف11511622213020011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيمصطفى عقيل علي حسين11521622213020013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيحسنين حيدر حميد طالب11531622213021002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيحسين خالد كامل ابراهيم11541622213021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيمؤمل حيدر علي سلمان11551622213021007

كلية القانون/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيمحمد الحر عالء علي نعمه11561622213021008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينادبيمحمد عدنان فارس اسماعيل11571622213021010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينادبيعلي وسام محمد شلش11581622213029004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبياحمد اسماعيل غانم عبد ال11591622213030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان490.0070.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيامير جميل جاسم داغر11601622213030004
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيحسن شهاب حمود شالف11611622213030006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيسجاد جعفر عباس علي11621622213030008

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيمنتظر صبيح عبود دهماج11631622213030011

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبياحمد مالك شرهان موسى11641622213032001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيامير خالد عبد العالي حنتوش11651622213032002

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيجبريل امين عبد الزهرة عبد الحسين11661622213032004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيعبد هللا علي حسين خلف11671622213032006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيعلي تحسين كاظم عبد الحسن11681622213032008

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيمرتضى حازم شريف جاسم11691622213032009

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبينور الدين وميض عبد الزهرة خضير11701622213032012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الخليج االهلية للبنينادبيمحمد عبد الحسين نوري عبادي11711622213036004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينادبيعلي حيدر عدنان علي11721622213037003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية352.0050.29ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبياحمد سالم هاشم عودة11731622213042001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيبالل لؤي حسين علي11741622213042002

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيحيدر عماد شامخ خلف11751622213042004

كلية القانون/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيصادق محمد عبد الرسول حمادي11761622213042005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيعلي لفتة رشيد هجول11771622213042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيمحمد علي سمين ابراهيم11781622213042008

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيمرتضى علي دينار عامر11791622213042009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيجعفرالصادق سعد نوشي قاسم11801622213044003

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسين سليم محمد عبد الحسين11811622213044004

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحيدر خيري جابر علوان11821622213044007

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيمحمد جاسم قاسم محسن11831622213044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية الطور االهلية للبنينادبيحسين علي حسين كريم11841622213045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الطور االهلية للبنينادبيحسين عماد عبد الرزاق خضر11851622213045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الطور االهلية للبنينادبيعباس نوري محمد احمد11861622213045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الطور االهلية للبنينادبيعلي جمال حسن غانم11871622213045004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبنينادبيحسنين وصفي كاظم هزاع11881622213050001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبنينادبيعبد هللا حسين عبد الحميد حسين11891622213050003

كلية اآلداب/جامعة بابل460.0065.71ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيحسن يونس عبد الحسين مهدي11901622213052002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيحسين حميد عبد الباري عبد الحسين11911622213052004

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط521.0074.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيحسين سعد مران لعيبي11921622213052005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيمنتظر سالم كاظم عبود11931622213052006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيمهيمن عبد السجاد جبار فاضل11941622213052007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيذو الفقار حيدر زيبك خنفر11951622213054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد جودي حطاب علي11961622213054006

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيجعفر حسين حمدان شاهين11971622213059001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسن فاخر جابر فيصل11981622213059002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسن نعمان ورور مكطوف11991622213059003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين جاسم محمد جابر12001622213059004
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعباس لفته ساجت حسين12011622213059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي جابر ظاهر جاسم12021622213059006

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية العليم االهلية للبنينادبيزين العابدين اسعد يوسف خضير12031622213066004

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيعباس رياض محمد رشيد12041622213069004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيعلي خليل ياسر حسين12051622213069006

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيعيسى لطيف شناوه جبر12061622213069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيمحمد حسين عبد هللا فلك رحيمة12071622213069008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيمحمد قيس حبيب فالح12081622213069009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيمصطفى ياسر طه ياسين12091622213069010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيمنتظر عبد الكريم عبد الرضا مجيد12101622213069011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبياحمد جبار غازي جابر12111622213071001

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيعلي عباس محمد منصور12121622213071006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيعلي مهند طه ياسين12131622213071007

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمهدي امين محسن شنون12141622213071011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيحيدر محمد نبهان غالب12151622213081001

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيرضا عبد الرزاق فاضل عباس12161622213081002

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيعبد هللا عبد المجيد موسى حسن12171622213081003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيمؤمل حسن قاسم عبد الحسين12181622213081004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيمسلم احمد بدر محسن12191622213081005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيمصطفى عبد االمير يوسف طه12201622213081006

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية التميز االهلية للبنينادبيزين العابدين مصطفى عبد هللا عبد الصاحب12211622213082002

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية التميز االهلية للبنينادبيعلي سمير جبار سلمان12221622213082004

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية التميز االهلية للبنينادبيكرار طارق حسين عيسى12231622213082005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية التميز االهلية للبنينادبيمرتضى عقيل صالح فلح12241622213082006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية البصير االهلية للبنينادبيعلي كاظم رسن حريج12251622213083006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية البصير االهلية للبنينادبيمصطفى هيثم احمد عبد الوهاب12261622213083010

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيحسن فالح حسن علي12271622213086003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيحسين عالء خضير محمد12281622213086004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيسجاد جمعة جبار شبوط12291622213086006

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيعلي عماد سامي خضير12301622213086007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيمحمد صكر علي خلف12311622213086009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيمحمد مهاوي شغيدل علي12321622213086010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية منازل الكرامة االهلية للبنينادبيمهدي عبد الكاظم نوري عبادي12331622213091002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبياحمد حسين قاسم عبد الرضا12341622213092001

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيذو الفقار عباس حميد محمد12351622213092007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيرضا العباس ميثم موله عبود12361622213092008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيزين العابدين سلمان كاظم رشم12371622213092009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيعلي جبار علي حسن12381622213092012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيمحمد عادل عباس عبد الرضا12391622213092013

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية الطيف االهلية للبنينادبيحسين عبد العزيز محسن خضير12401622213096004
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية الطيف االهلية للبنينادبيعبد هللا عبد الحسين مولى محراث12411622213096005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبياحمد رشدي صالح مهدي12421622213097001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبيعلي حسين عبيد جابر12431622213097003

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيسجاد جاسم عبد القاسم عباس12441622213099003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية السديد االهلية للبنينادبيحسن هاني جلوب ياسين12451622213106004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية السديد االهلية للبنينادبيرضا فالح حسن منصور12461622213106005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية السديد االهلية للبنينادبيعلي سهيل بجاي سلمان12471622213106006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية معقل العلم االهلية للبنينادبيمحمد باقر محمد فليح حسن12481622213112001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيحسن علي نزار حمزه12491622213114001

كلية اآلداب/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيحيدر سلمان عبود مبارك12501622213114002

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيعلي احمد عبد الرزاق جعفر12511622213114004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيمحمد حسن فرقد عبد الخالق حمد12521622213114005

كلية اآلداب/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيمصطفى نائل علي صبري12531622213114006

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الجوشن االهلية للبنينادبياحمد محمد توفيق مهدي12541622213118002

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية الجوشن االهلية للبنينادبيحسن عباس جاسم محمد حسن12551622213118003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43ثانوية الجوشن االهلية للبنينادبيحسين جواد شلش غلوم12561622213118005

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الجوشن االهلية للبنينادبيعلي اسماعيل عدنان فهمي12571622213118009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00ثانوية الجوشن االهلية للبنينادبيكرار طارق علي عبد12581622213118010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية الجوشن االهلية للبنينادبيمحمد حسين علوان عبد السادة12591622213118011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية البناء االهلية للبنينادبياحمد امجد حميد غضبان12601622213120001

كلية اآلداب/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية البناء االهلية للبنينادبياحمد عبد هللا عبد الخالق عبد الهادي12611622213120002

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية البناء االهلية للبنينادبيسلمان علي سلمان دهر12621622213120003

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية البناء االهلية للبنينادبيمحمود باسم محمد هادي12631622213120008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية البناء االهلية للبنينادبيوليد حسن علي جديد12641622213120010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0060.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينادبيالفيصل عبد هللا عبد الباسط عبد هللا12651622213121001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينادبيمحمود احمد جاسم محمود12661622213121005

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينادبيطالب رعد مكي فرج12671622213125002

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينادبيمحمد فاضل شالل عبيد12681622213125004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيباقر عارف عامر فرهود12691622215001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيجاسم رياض جاسم محمد12701622215001005

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيرضا رعد محمد عبد الرضا12711622215001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيسجاد عقيل عبد الحسين لفته12721622215001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعباس عداي عبد الزهره حشني12731622215001017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعباس فرج موحان سنعوس12741622215001018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعلي حسين علي شنيت12751622215001023

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعلي فائق مزهر حميد12761622215001026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمرتضى حردان عباس حسن12771622215001029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمرتضى كريم نعيم جحيل12781622215001030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيياسين رجب مردان سعيد12791622215001032

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية424.0060.57اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيضياء باسم عبد االمير شريف12801622215002023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعالءالدين عبد االمام مجيد محيي12811622215002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار459.0065.57اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي عبد الجبار مهدي خلف12821622215002031

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيكاظم رعد جاسب مكي12831622215002034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيماجد عالء عبد العزيز عمر12841622215002036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمد عبد االمير عبادي اسماعيل12851622215002039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمرتضى عبد الرحيم عبد علي عبيد12861622215002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيياسر ميثم حامد نعمه12871622215002048

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيضرغام كريم زمان مشاري12881622215004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي خالد ناصر سلمان12891622215004012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي مفيد مدهور عبد علي12901622215004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي وليد عوده بدر12911622215004014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمحمد بشير عنتر عنيد12921622215004017

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمحمد صباح حاتم رضا12931622215004018

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط515.0073.57ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمحمد عبد الحي محمد يعقوب12941622215004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمهدي عبد الحي الزم حسن12951622215004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيحسين جواد كاظم محمد12961622215006002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0069.43ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيمصطفى سريح عبيد عاتي12971622215006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0064.00ثانوية سفوان المسائية للبنينادبييحيى جليل صبيح مسير12981622215006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية العراق المسائية للبنينادبيحيدر محمد كويطع عباس12991622215007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية العراق المسائية للبنينادبيسجاد جواد كاظم عويد13001622215007011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية العراق المسائية للبنينادبيسجاد كامل صدام سعد13011622215007015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي قصي عبد الزهرة سلمان13021622215007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمصطفى عباس فاضل بهل13031622215007034

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبياحمد غالب حسن محي13041622215008002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيالحسن المجتبى صادق جعفر محمد13051622215008004

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيحسن صدام حبيب حميد13061622215008005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيحسين كاظم جواد صنكور13071622215008008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعبد هللا صادق حسك اسماعيل13081622215008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعلي عباس شاكر نجم13091622215008017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعلي عبد الزهرة منصور ثاني13101622215008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعلي عماد عبد الساده طه13111622215008019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمصطفى ناظم عبد الحسين موسى13121622215008031

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبياحمد جميل حسين علي13131622215009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيضرغام حليم خلف طاهر13141622215009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي قيس عبد الزهره جابر13151622215009016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي محسن غازي فرحان13161622215009017

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعمار ابراهيم مغامس عنايه13171622215009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيكرار محيسن ضمد سلمان13181622215009019

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمحمد مهدي صالح حسن13191622215009021

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيوليد خريبط لعيبي رسن13201622215009027
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية المربد المسائية للبنينادبيحسين ثجيل مصيفي محمد13211622215010005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية المربد المسائية للبنينادبيطارق كريم عبيد طريخم13221622215010010

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الدير المسائية للبنينادبيعباس احمد عطية عواد13231622215012010

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الدير المسائية للبنينادبيعلي وسام خريبط عبد العالي13241622215012013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمحمد فليح داغر فهيد13251622215012016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيحمزه عبد علي جاسب خضير13261622215013004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيسالم نوزر سالم عبد13271622215013006

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعلي حسن جواد كاظم13281622215013011

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمحمد عقيل محمد جواد سلطان13291622215013015

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمحمود جواد كاظم جبر13301622215013016

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبياحمد غثيث ناصر عاشور13311622215014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبياركان كاظم بريكط كاظم13321622215016002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0065.86اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين ميثم قاسم هاشم13331622215016005

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيعباس حسين وادي غبيش13341622215019001

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيعبد هللا غازي طالب ناصر13351622215019002

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيمحمد مهدي موحان مصاول13361622215019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيمصطفى وليد عاشور محمد13371622215019006

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيمقتدى ياسر حسين مهنه13381622215019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية المعراج المختلطةادبياحمد ايوب غياض حسن13391622217002001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية المعراج المختلطةادبيتحسين صباح كريم هادي13401622217002003

كلية القانون/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية المعراج المختلطةادبيحسن رعد جليل صدام13411622217002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية المعراج المختلطةادبيحسين محسن عبد الحسين علي13421622217002009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية المعراج المختلطةادبيحيدر رزاق موسى عيسى13431622217002012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية المعراج المختلطةادبيرائد عزيز علي قاسم13441622217002014

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية المعراج المختلطةادبيزين العابدين كريم ابراهيم جبار13451622217002015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية المعراج المختلطةادبيعباس سالم عباس صالح13461622217002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية المعراج المختلطةادبيعباس ناصر هودان جابر13471622217002018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية المعراج المختلطةادبيعبد االعلى علي مهلهل مدخول13481622217002019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية المعراج المختلطةادبيعلي داود سلمان حامد13491622217002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية المعراج المختلطةادبيعماد ايوب غياض حسن13501622217002024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية المعراج المختلطةادبيمحمد رضا صفاء حسين فالح13511622217002025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية المعراج المختلطةادبيناظم ناهض مردان خير هللا13521622217002032

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية المعراج المختلطةادبينور الدين عبد الحسين عبد الرزاق شغيدل13531622217002034

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية النصر المختلطةادبياحمد ماجد عذافه حمزه13541622217003001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية النصر المختلطةادبياديب عوده خلف كريم13551622217003002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية النصر المختلطةادبيباقر نجم لفته حنظل13561622217003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية النصر المختلطةادبيحسن خيري حسين مساعد13571622217003004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية النصر المختلطةادبيحسن عون جراح ياسين13581622217003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية النصر المختلطةادبيحسين جواد عبد الكاظم صالح13591622217003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية النصر المختلطةادبيحسين موسى كاظم كشيش13601622217003008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية النصر المختلطةادبيحيدر شريف صالح محمد13611622217003010

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية النصر المختلطةادبيزيد حبيب عبد الحسين خصاف13621622217003013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية النصر المختلطةادبيزين العابدين نوري طاهر يسر13631622217003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية النصر المختلطةادبيزين العابدين يعقوب يوسف فيصل13641622217003015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية النصر المختلطةادبيصادق شرهان خير هللا خضير13651622217003016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية النصر المختلطةادبيظيف هللا سالم خير هللا خضير13661622217003017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية النصر المختلطةادبيعباس عايد سبتي عبيد13671622217003018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية النصر المختلطةادبيعمار ياسر غانم كحيوش13681622217003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية النصر المختلطةادبيمنتظر كريم محسن مطلك13691622217003026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحسين اسامة عبد الكاظم نمر13701622217004005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيخلف عقيل نعمه مكطوف13711622217004009

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيرضا نوري لعيبي عاتي13721622217004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيكاظم عباس حمود عيدان13731622217004015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيكرار حيدر عدنان جبار13741622217004016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيمصطفى سالم مزهر جبار13751622217004020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيهاشم راضي سلمان هاشم13761622217004024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيهاني خيري عبادي عبيد13771622217004025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية االحرار المختلطةادبيجعفر قاسم عباس مهودر13781622217009003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية االحرار المختلطةادبيحيدر مكي عبد الحسن شافي13791622217009010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0082.57الخارجيونادبيابو الحسن عالء عبد الصمد محمود13801622218001013

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57الخارجيونادبياحمد عقيل عبد المحسن عزيز13811622218001070

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29الخارجيونادبياحمد اياد قاسم ناصر13821622218001116

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43الخارجيونادبيامير عالء قاسم حميد13831622218001154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43الخارجيونادبيجالل حسن عبد الرضا عبد الرزاق13841622218001216

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00الخارجيونادبيحسام الدين فرحان سوادي حسك13851622218001244

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14الخارجيونادبيحسن طالب كامل أعبيد13861622218001271

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0075.00الخارجيونادبيحسين جواد كاظم عبود13871622218001316

كلية اآلداب/جامعة ذي قار422.0060.29الخارجيونادبيحسين خليل غالي جاسم13881622218001324

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43الخارجيونادبيرسول هاني عبد هللا ظاهر13891622218001506

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار441.0063.00الخارجيونادبيعباس ثابت مانع عاتي13901622218001664

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71الخارجيونادبيعباس هاشم عوده بداي13911622218001701

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43الخارجيونادبيعبد الحميد احمد عبد الحميد حسين13921622218001712

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29الخارجيونادبيعبد هللا شامل عبد الحسين فندي13931622218001747

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29الخارجيونادبيعلي احمد عبود حسين13941622218001801

كلية اآلداب/جامعة البصرة588.0084.00الخارجيونادبيعلي سعيد عبد اللطيف سلمان13951622218001871

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00الخارجيونادبيعلي موسى محمد علي13961622218001943

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43خارجيونادبيمحمد صباح نوري هاشم13971622218002161

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86خارجيونادبيمحمد عامر هاشم مخور13981622218002166

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00خارجيونادبيمحمد علي سلمان لفتة سلمان13991622218002195

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43خارجيونادبيمرتضى ماجد محسن بدن14001622218002263
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29خارجيونادبيمهيمن فؤاد كاظم يونس14011622218002367

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43خارجيونادبيموسى نجاح عبد الزهرة جاسم14021622218002371

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية المشرق العربي للبناتادبياستبرق علي غالي حميدي14031622222002002

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية المشرق العربي للبناتادبيانفال جاسم جخيور منوخ14041622222002003

كلية اآلداب/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية المشرق العربي للبناتادبيبتول كريم عزيز عبد14051622222002006

كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية المشرق العربي للبناتادبيبنين جعفر لطيف جواد14061622222002007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية المشرق العربي للبناتادبيتبارك عبد المطلب مهدي صالح14071622222002008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية المشرق العربي للبناتادبيتبارك ليث صباح غيالن14081622222002009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية المشرق العربي للبناتادبيرؤى عبد الكريم خلف عباس14091622222002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء حازم ابراهيم خليل14101622222002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء رحمان شريف خابط14111622222002013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء علي غالي حميدي14121622222002014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزينب ميثاق صالح لعيبي14131622222002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية المشرق العربي للبناتادبيعذراء سمير مجيد لفته14141622222002020

كلية اآلداب/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية المشرق العربي للبناتادبيفاطمه وداد علي ناصر14151622222002023

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية المشرق العربي للبناتادبيمريم عباس حميد عباس14161622222002024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية المشرق العربي للبناتادبيمريم مرتضى حسن عطوان14171622222002025

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية المشرق العربي للبناتادبينور الهدى ماجد حميد مجيد14181622222002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية المشرق العربي للبناتادبينور حيدر حسين مرزوق14191622222002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية المشرق العربي للبناتادبيهدى عبد االمير كاظم محمد14201622222002030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية المشرق العربي للبناتادبيهديل هادي سعيد علي14211622222002031

كلية القانون/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية الهدى للبناتادبيأسراء عادل خضير بشاره14221622222003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية الهدى للبناتادبيأالء عباس عبد الساده بدر14231622222003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الهدى للبناتادبيآالء ليث داود سلمان14241622222003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الهدى للبناتادبيايه خالد محمد ياسر14251622222003004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية الهدى للبناتادبيبتول احمد صادق عبد الواحد14261622222003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الهدى للبناتادبيبنين علي احمد عباس14271622222003006

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك عبد الرحمن عبد هللا احمد14281622222003007

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك ناظم عبد هللا لفته14291622222003008

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الهدى للبناتادبيتقى ضياء محمد جاسم14301622222003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الهدى للبناتادبيحنين جالل طالب كاظم14311622222003010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الهدى للبناتادبيخديجة حيدر صباح عبد العباس14321622222003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء ياس خضير خليف14331622222003014

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الهدى للبناتادبيرؤى علي سهم زباري14341622222003015

كلية القانون/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الهدى للبناتادبيرانيه صباح يحيى سنيسل14351622222003016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الهدى للبناتادبيرحاب زكي جابر هجول14361622222003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الهدى للبناتادبيرسل ضياء ناصر حسين14371622222003018

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية الهدى للبناتادبيرسل ماجد ناصر ميثم14381622222003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الهدى للبناتادبيرواء كاظم علي بدر14391622222003020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الهدى للبناتادبيروان احمد محمد رشيد14401622222003021
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كلية اآلداب/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء كاظم علي حسن14411622222003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء ناظم عباس جوده14421622222003024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الهدى للبناتادبيزينب سعد يوسف منصور14431622222003026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الهدى للبناتادبيزينب فوزي جابر علوان14441622222003027

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الهدى للبناتادبيزينب ميثم شاكر خليف14451622222003029

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الهدى للبناتادبيسارة كاظم ناجي عبد الواحد14461622222003030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الهدى للبناتادبيسلمى حسن علي خضير14471622222003031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الهدى للبناتادبيسلوى ابراهيم رشيد محمد14481622222003032

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الهدى للبناتادبيشمس هاني جاسم سلمان14491622222003033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء حسام عبد القادر محمد14501622222003036

كلية القانون/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة سالم حسين علي14511622222003039

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة علي حسين عباس14521622222003040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة مصطفى صالح عبد14531622222003041

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة مهدي محسن احمد14541622222003042

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الهدى للبناتادبيلينا سالم كاظم حميد14551622222003043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الهدى للبناتادبيمريم محمد بندر حسون14561622222003044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الهدى للبناتادبيمنى رعد محمد سعد14571622222003046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الهدى للبناتادبيميادة عماد جبار رزن14581622222003047

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى باسم سهر ياسين14591622222003048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الهدى للبناتادبينور جمعة حردان ذريع14601622222003050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الهدى للبناتادبينور رياض ابراهيم مالك14611622222003051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبياسراء طالب هاشم حمدان14621622222004002

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبتول مرتضى ناصر محمد14631622222004004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبنين احمد جواد كاظم14641622222004005

كلية القانون/جامعة البصرة678.0096.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبنين سامي طاهر عبود14651622222004006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة695.0099.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبنين عباس عبد الرضا عباس14661622222004007

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيحوراء يحيى جخيور مرزوق14671622222004009

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيدعاء فالح حسن هاشم14681622222004010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيريام سلمان جابر عنيسي14691622222004012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء ابراهيم خربوط جاسم14701622222004013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء اياد عبد الغفار حميد14711622222004014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء شرهان مجيد شرهان14721622222004015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء عبد الغفار خيون كاظم14731622222004016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء علي مناحي ياسين14741622222004017

كلية القانون/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء منير شوكت شهاب14751622222004018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء ياسر عبد علي حنون14761622222004019

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب حميد عبد داود14771622222004020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب صالح عبد الواحد علك14781622222004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب مهند مردان شهيب14791622222004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيسحر سعد عبد الرضا عباس14801622222004026
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة خير هللا حبش لوط14811622222004031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة ناظم يونس عودة14821622222004033

كلية اآلداب/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيمريم زيد فاضل تعبان14831622222004037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيمنى لطيف جندي حمدي14841622222004038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبينبأ منتصر حمودة خشان14851622222004039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبينور الحسين علي بحر حسون14861622222004040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيهدى محمد طالب محمد جواد14871622222004042

كلية القانون/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية القرنة للبناتادبيتبارك علي عبد هللا لعيبي14881622222005003

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية القرنة للبناتادبيحوراء حسن علي حوشان14891622222005004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية القرنة للبناتادبيحوراء سعدون عبد المولى رحيم14901622222005005

كلية القانون/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية القرنة للبناتادبيدعاء علي عبد هللا لعيبي14911622222005006

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية القرنة للبناتادبيرسل هادي مالح عبد الساده14921622222005008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء سعد كاظم جميل14931622222005010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء سعدون عبد المولى رحيم14941622222005011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء مكي مجبل محمد14951622222005013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية القرنة للبناتادبيسكينه علي عبد الحسين سهر14961622222005017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية القرنة للبناتادبيصابرين فالح غالب حردان14971622222005018

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه عائد مطشر موحي14981622222005020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه نجم عبد هللا ثامر14991622222005022

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية القرنة للبناتادبيمريم فاهم غانم حنون15001622222005025

كلية اآلداب/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية القرنة للبناتادبيمريم مطيع عبد الجبار ناصر15011622222005026

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية القرنة للبناتادبينور الهدى صباح نوري حمزة15021622222005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية القرنة للبناتادبيهبه محسن بدر صيهود15031622222005029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الجامعة للبناتادبيايات جعفر عبد الدائم بنيان15041622222006002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الجامعة للبناتادبيبنين علي عبد االمير حسين15051622222006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب سعد محمد علي15061622222006004

كلية القانون/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه عادل سلمان موسى15071622222006006

كلية اآلداب/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الجامعة للبناتادبيمريم عبد الرزاق عبد العباس مزعل15081622222006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الجامعة للبناتادبيميسون الياس خضير عباس15091622222006011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية الجامعة للبناتادبيندى صادق سلمان نور15101622222006012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الجامعة للبناتادبينسمه عالء خضير عباس15111622222006013

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية الجامعة للبناتادبينورا ضياء علي حسين15121622222006014

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الجامعة للبناتادبينورالزهراء عزيز خليل ابراهيم15131622222006015

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الجامعة للبناتادبيهدى مصطفى برزان عبد الحسين15141622222006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الطموح للبناتادبياروى ابراهيم طه خضير15151622222008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الطموح للبناتادبياسراء مزيد حسين علي15161622222008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الطموح للبناتادبيام البنين خالد ثامر يسر15171622222008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الطموح للبناتادبيايمان احمد فرحان ناصح15181622222008005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الطموح للبناتادبيبنين جاسب عبد الخالق لفتة15191622222008006

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية الطموح للبناتادبيزينب عقيل عبد الرزاق عبد الخضر15201622222008010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الطموح للبناتادبيساره حسام عبد الخالق لفته15211622222008012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الطموح للبناتادبيسجى عارف طالل ياسر15221622222008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الطموح للبناتادبيفاطمه حسين يوسف فرحان15231622222008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الطموح للبناتادبيفاطمه لطيف كريم خلف15241622222008019

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية الطموح للبناتادبيفاطمه نجم عبد مفتن15251622222008020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية الطموح للبناتادبيلبنى فراس حسين جاسم15261622222008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الطموح للبناتادبيمريم طاهر اسماعيل سلمان15271622222008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية الطموح للبناتادبيوفاء علي مكطوف عبد الزهرة15281622222008027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيام البنين خضير عباس حاجي15291622222009002

كلية اآلداب/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيانوار عقيل عبد الرضا مزبان15301622222009003

كلية اآلداب/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايات يوسف سعيد ياسين15311622222009004

كلية القانون/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايمان اياد عبد النبي عليعل15321622222009005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبتول كاظم عبد الزهره علوان15331622222009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبشائر كاظم صدام عجيل15341622222009007

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبنين محمد خضير حسين15351622222009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيجميله محمد عبد الرضا سلمان15361622222009009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيحوراء حسن جلود غالب15371622222009010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيحوراء كاظم هاشم حسن15381622222009012

كلية اآلداب/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيخديجة جعفر مهدي مهنة15391622222009013

كلية اآلداب/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيرقيه محمد علي جابر عبد الواحد15401622222009015

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء رحيم عجيل فزيع15411622222009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء علي ناجي محمد حسن15421622222009018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب احمد قاسم حسن15431622222009020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب حسين محيسن خضير15441622222009022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب عطيه عبد جبير15451622222009023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب ناظم الزم محمد علي15461622222009024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب نعمه عبدربه جريو15471622222009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب هاشم محمد علي15481622222009026

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب يسر عبد الزهره محسن15491622222009027

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيسماح علي حسين جبار15501622222009028

كلية اآلداب/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيصفيه محمد علي جابر عبد الواحد15511622222009029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعذراء فالح عبيد فنيخر15521622222009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعفاف صباح عبد االله حسن15531622222009032

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعليه بدر ماذي ابو حميد15541622222009033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه جالل جاسم كويني15551622222009034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه حيدر حنون سعيد15561622222009035

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه خضير عباس نجم15571622222009036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه سعد فالح هاوي15581622222009037

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه عباس حمزه عبد الرزاق15591622222009038

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه مجيد نعمه كباشي15601622222009039
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه مندوب ثاني جبير15611622222009040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيمريم ماجد عوض راهي15621622222009043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور الهدى فيصل رسن حسب15631622222009047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينوره جبار مطرود بدر15641622222009048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهاجر احمد سعيد مرزوك15651622222009049

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيمريم جاسم عديل محسن15661622222009050

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية اليمامة للبناتادبياسراء علي هاشم خريص15671622222012002

كلية القانون/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية اليمامة للبناتادبيايمان حارث محمد شاكر محمود15681622222012003

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية اليمامة للبناتادبيبتول غالب قدوري نعمة15691622222012004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية اليمامة للبناتادبيبنان جمعة زيدان خلف15701622222012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية اليمامة للبناتادبيتبارك ظاهر حبيب يحيى15711622222012007

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية اليمامة للبناتادبيرحمة خالد فارس ماجد15721622222012008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية اليمامة للبناتادبيرسل فارس علي ايوب15731622222012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية اليمامة للبناتادبيرقية سلمان عبد العزيز سلمان15741622222012010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء احمد علي عبد الحسين15751622222012011

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء رعد جاسم زركي15761622222012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء عبد الجبار طاهر حبيب15771622222012013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء علي ردام فلحي15781622222012014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب اشرف شاكر حمود15791622222012015

كلية اآلداب/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب طارق محمد علي15801622222012016

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية اليمامة للبناتادبيشمس صباح عبد الصمد محمد15811622222012018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية اليمامة للبناتادبيشهد سعدون عودة ناصر15821622222012019

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية اليمامة للبناتادبيشهد غالب قدوري نعمة15831622222012020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية اليمامة للبناتادبيطيبة علي حميد عبد هللا15841622222012021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية اليمامة للبناتادبيعذراء عبود سلمان نعمة15851622222012022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة حيدر عبد الكريم احمد15861622222012023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية اليمامة للبناتادبيمروة احمد حبيب ابراهيم15871622222012025

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم عبد الكاظم مناتي علي15881622222012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم علي عبد الرزاق حسين15891622222012028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم عماد شهاب احمد15901622222012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية اليمامة للبناتادبينسرين صبيح عبد الحسين مزعل15911622222012030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية اليمامة للبناتادبينور الهدى سالم عجيل عبد علي15921622222012031

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية اليمامة للبناتادبيهدى ابراهيم عباس عبود15931622222012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية اليمامة للبناتادبييقين سعيد مطير غانم15941622222012035

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0075.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيالبتول ماجد سالم عبد الحسن15951622222013002

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0077.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيامنه جابر عبد الرزاق عباس15961622222013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيايمان خضير علي حسن15971622222013006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيايمان عبد االمير جبار ناصر15981622222013007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة667.0095.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيبان عدنان عبد العباس ابراهيم15991622222013008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيبنين زياد عامر شمران16001622222013009
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0080.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيبنين محمد زاير عليوي16011622222013010

كلية القانون/جامعة البصرة623.0089.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيحنين ستار جبار محمد16021622222013011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيحوراء علي عبد الجبار سند16031622222013012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0065.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيرقية جعفر جاسب مطر16041622222013015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة650.0092.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيروان خالد عجيل شاهين16051622222013016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيروان عبد اللطيف حسن زبون16061622222013017

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء خالد جميل ماضي16071622222013019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة592.0084.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء شكيب عبد الجليل علي16081622222013022

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0081.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء عامر حاتم داخل16091622222013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزهراء محمد علي زغير16101622222013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0070.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب فاضل راضي نجم16111622222013029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة661.0094.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيزينب يوسف ناصر نعمة16121622222013031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيسارة جواد كاظم ضايف16131622222013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيشهد عالء حسن موسى16141622222013035

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيعلياء عباس عبد مهدي16151622222013037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0089.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمة حسن صالح عيسى16161622222013038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمة سعد زائد حسن16171622222013040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة611.0087.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمة علي الزم ثامر16181622222013041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0068.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمة غسان رزاق منحر16191622222013043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيفاطمة كريم عطوان زغير16201622222013044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيليلى عبد الصاحب جبار حلفي16211622222013046

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيمريم حمدان ثابت فنجان16221622222013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبيميسم حيدر ابراهيم جبار16231622222013049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبينبأ حسن عبد الجبار حمدان16241622222013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي ادبينور محمد جاسم حسن16251622222013051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية المعقل للبناتادبياديان احمد باقر مشكور16261622222014001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71اعدادية المعقل للبناتادبيافنان نبيل قاسم جابر16271622222014002

كلية اآلداب/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية المعقل للبناتادبياالء قاسم كاظم يوسف16281622222014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية المعقل للبناتادبياماني بشير عبد الصاحب داخل16291622222014006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية المعقل للبناتادبيبنين سعد لعيبي شهيد16301622222014009

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية المعقل للبناتادبيبنين نبيل رحيم عبد16311622222014010

كلية اآلداب/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية المعقل للبناتادبيتبارك عباس فاضل مهدي16321622222014011

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية المعقل للبناتادبيتبارك علي عاصي نعمه16331622222014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية المعقل للبناتادبيجنات عدي فرج عزيز16341622222014013

كلية اآلداب/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية المعقل للبناتادبيرواء عبد الستار جبار وادي16351622222014014

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية المعقل للبناتادبيروان علي نعمه فليح16361622222014015

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء ثعبان عبد خلف16371622222014016

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء صباح اشهيب احمد16381622222014017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية المعقل للبناتادبيزينب ثابت قاسم محمد16391622222014021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية المعقل للبناتادبيزينب جاسم هاشم عبد هللا16401622222014022
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية المعقل للبناتادبيزينب شاكر عبد الصمد عبد هللا16411622222014023

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية المعقل للبناتادبيزينب كريم طالب زاجي16421622222014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية المعقل للبناتادبيزينه خالد عبد اللطيف يعقوب16431622222014027

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية المعقل للبناتادبيساره عدنان جليل عبد علي16441622222014028

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية المعقل للبناتادبيسجى رحيم صدام لعيبي16451622222014030

كلية القانون/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية المعقل للبناتادبيسلوى زمزير رفيش عفات16461622222014032

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية المعقل للبناتادبيشهد جبار جاسم عبد الرضا16471622222014033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية المعقل للبناتادبيشهد سالم محسن عوده16481622222014034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية المعقل للبناتادبيشهد شاكر عطيه الزم16491622222014035

كلية اآلداب/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه اسامه عبد علي محسن16501622222014038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه عباس راضي ياسين16511622222014040

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه عقيل ناصر عبود16521622222014041

كلية القانون/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية المعقل للبناتادبيمريم احمد محسن فرعون16531622222014043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية المعقل للبناتادبيمريم سعدون مهوس مطشر16541622222014044

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية المعقل للبناتادبيمريم علي صالح رسن16551622222014045

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية المعقل للبناتادبيمنال مؤيد جميل جابر16561622222014046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية المعقل للبناتادبينور الهدى حيدر عبد الحسن منثر16571622222014047

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية المعقل للبناتادبينور الهدى ميثم سلمان داود16581622222014048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية المعقل للبناتادبيهدى صبري لفته حسوني16591622222014049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية االندلس للبناتادبيايه قاسم عبد الرزاق علوان16601622222015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية االندلس للبناتادبيبدور جعفر محمد جعفر16611622222015005

كلية اآلداب/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية االندلس للبناتادبيبنين ميثاق عبد الزهره راضي16621622222015009

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية االندلس للبناتادبيجنه الحسين اسعد جابر ياسين16631622222015010

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية االندلس للبناتادبيحنين وليد جواد كاظم16641622222015011

كلية اآلداب/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء محمود شهاب احمد16651622222015013

كلية اآلداب/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية االندلس للبناتادبيدعاء محمود شهاب احمد16661622222015015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية االندلس للبناتادبيرؤى عادل سالم عبد الحسين16671622222015016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية االندلس للبناتادبيرسل فالح حسن داخل16681622222015018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية االندلس للبناتادبيرقية رافد كامل عبد الحميد16691622222015019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية االندلس للبناتادبيريهام فرحان عبد الرزاق فرحان16701622222015021

كلية اآلداب/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء والء حسين تايه16711622222015023

كلية اآلداب/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية االندلس للبناتادبيزهور هشام عبد الباقي هاشم16721622222015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية االندلس للبناتادبيزينب اسعد عدنان عبد الكريم16731622222015025

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية االندلس للبناتادبيزينب وليد نوري جعفر16741622222015026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86اعدادية االندلس للبناتادبيساره ابراهيم جابر مناتي16751622222015027

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية االندلس للبناتادبيساره رخيص جبر محمد16761622222015028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية االندلس للبناتادبيساره عبد الرحمن عبد الواحد شالل16771622222015029

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية االندلس للبناتادبيسجى حسن موسى جودة16781622222015030

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية االندلس للبناتادبيسجى حيدر فاضل مهدي16791622222015031

كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية االندلس للبناتادبيشمس صباح حسن جبر16801622222015033
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كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية االندلس للبناتادبيشمس عبد الخالق كريم علوان16811622222015034

كلية اآلداب/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية االندلس للبناتادبيشهد وسام علوان عبد الحسين16821622222015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية االندلس للبناتادبيشيخه محمد عبود عيسى16831622222015037

كلية اآلداب/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية االندلس للبناتادبيطفوف مصطفى جميل عبد الزهرة16841622222015038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه احمد جباره قاسم16851622222015042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه جاسم محمد عبد الزهره16861622222015043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه حسين عبد نغيمش16871622222015045

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمه مهند نجم عبد الحسين16881622222015046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية االندلس للبناتادبيمروه رياض عوده عبيد16891622222015049

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية االندلس للبناتادبيميديا جواد كاظم ناجي16901622222015055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية االندلس للبناتادبيندى حسين عباس حسين16911622222015056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى عباس علي ونيس16921622222015057

كلية اآلداب/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى محمد رحيم عبدوش16931622222015058

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى مشتاق باقر عبد علي16941622222015059

كلية القانون/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية االندلس للبناتادبينور سهيل عبد الرضا جابر16951622222015060

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية االندلس للبناتادبيهناء شمال حميد ارحيمه16961622222015061

كلية القانون/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية األبلة للبناتادبياديان نوار نبيل عبد الحميد16971622222016002

كلية اآلداب/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية األبلة للبناتادبياسراء همام عبد هللا عبد الجبار16981622222016003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية األبلة للبناتادبياطياب ناظم فليح حسين16991622222016004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية األبلة للبناتادبيام البنين احمد سالم لعيبي17001622222016006

كلية اآلداب/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية األبلة للبناتادبيام البنين محمد عبد الرضا منثر17011622222016007

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية األبلة للبناتادبيايات حامد حسين علي17021622222016008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية األبلة للبناتادبيايالف حامد حميد عجرش17031622222016009

كلية القانون/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية األبلة للبناتادبيبراء كريم شنان خليل17041622222016010

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية األبلة للبناتادبيتبارك محمد جلوب وجر17051622222016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية األبلة للبناتادبيتقوى عارف حمزه عباس17061622222016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية األبلة للبناتادبيجنه رائد نجم عبد17071622222016014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية األبلة للبناتادبيحنين عبد السالم جوده جاسم17081622222016015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية األبلة للبناتادبيخيرات عبد النبي رحيم جابر17091622222016016

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء اسماعيل غازي جالي17101622222016019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء سرمد لفته اسماعيل17111622222016020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء علي عبد هللا محمد17121622222016022

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء كريم شنان خليل17131622222016023

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية األبلة للبناتادبيزينب اسعد داود عبود17141622222016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية األبلة للبناتادبيزينب جعفر عبد محمد17151622222016026

كلية القانون/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية األبلة للبناتادبيزينب صالح فالح حسن17161622222016027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية األبلة للبناتادبيزينب عباس حسين عبد الرضا17171622222016029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية األبلة للبناتادبيزينب عدنان صباح عبد17181622222016030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية األبلة للبناتادبيزينة والء ابراهيم ياسين17191622222016032

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية األبلة للبناتادبيشجون صالح سلمان نعمه17201622222016034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية األبلة للبناتادبيضحى عبد الستار جبار جودة17211622222016037

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة جميل عباس محمد17221622222016040

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة حيدر كاطع مهاوي17231622222016041

كلية اآلداب/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة عضيد نجم عبد علي17241622222016042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة عقيل جبار عبود17251622222016043

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة علي عبد السادة طاهر17261622222016044

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة عمار عبد الكاظم عبد الرزاق17271622222016045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة قحطان غازي صكر17281622222016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة مؤيد عاصي قاسم17291622222016047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة محمد كتيب ضمد17301622222016048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية األبلة للبناتادبيمريم صفاء هاشم مهدي17311622222016050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية األبلة للبناتادبيمنار عبد الرزاق عبد الزهرة عبد الرزاق17321622222016051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية األبلة للبناتادبينرجس مهدي حسن علي17331622222016055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية األبلة للبناتادبينور الهدى عيسى عبد الكاظم نمر17341622222016056

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية األبلة للبناتادبيهبة اسماعيل حبيب شالل17351622222016057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية األبلة للبناتادبيهدى احمد حسن مخيلف17361622222016058

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الفواطم للبناتادبياديان علي عبد السادة مناتي17371622222017004

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الفواطم للبناتادبيازهار باسم عبد هللا شالل17381622222017005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الفواطم للبناتادبيايمان عبد الحكيم ناصر جاسم17391622222017006

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية الفواطم للبناتادبيجمانه صالح سالم عبد الوهاب17401622222017008

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الفواطم للبناتادبيحوراء حسين اوهيب صالح17411622222017012

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الفواطم للبناتادبيحياة حيدر عبد الجبار عبد الواحد17421622222017014

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء عباس لفته شنته17431622222017018

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء عبد الحسين عباس ياسين17441622222017019

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء وليد وسيم عوده17451622222017021

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب صباح حسن شافي17461622222017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب علي راضي لفته17471622222017024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الفواطم للبناتادبيساره صالح جالب عطوان17481622222017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الفواطم للبناتادبيسجى ماجد جبار ابراهيم17491622222017030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية الفواطم للبناتادبيسرى حيدر فليح محارب17501622222017031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية الفواطم للبناتادبيصفا عماد فيصل ياسين17511622222017033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الفواطم للبناتادبيطيبه هشام عبد االمير رمضان17521622222017034

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الفواطم للبناتادبيعذراء ضياء فيصل حميد17531622222017035

كلية اآلداب/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية الفواطم للبناتادبيغدير وصفي عطيه حسان17541622222017037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه حمزه عباس عوده17551622222017038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه محسن عدنان نعمة17561622222017040

كلية القانون/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه وليد جبار حميد17571622222017041

كلية القانون/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الفواطم للبناتادبيفواطم عبد الزهره نجم عبيد17581622222017042

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الفواطم للبناتادبيلبانه ليث كيطان حسن17591622222017043

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الفواطم للبناتادبيمريم علي محمد كاظم17601622222017047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الفواطم للبناتادبينرجس ابراهيم عذيب حاتم17611622222017050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الفواطم للبناتادبينوره وليد نعيم مطر17621622222017055

كلية القانون/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الفواطم للبناتادبيود مظفر حاسب يوشع17631622222017057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14اعدادية المعالي للبناتادبيايمان يحيى برتو نزال17641622222018003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية المعالي للبناتادبيبتول نصير عبد ناصر17651622222018006

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية المعالي للبناتادبيتبارك الرحمن عبد الكريم علي عكيب17661622222018007

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء سعد عزيز جاسم17671622222018010

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية المعالي للبناتادبيزينب احمد شعبي مطرود17681622222018013

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية المعالي للبناتادبيزينب سمير سعيد عريبي17691622222018015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية المعالي للبناتادبيزينب ضياء عبد العباس ابراهيم17701622222018016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية المعالي للبناتادبيسارة محمد جويد ماطلي17711622222018018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية المعالي للبناتادبيسوسن مصطفى كامل عبد الحسين17721622222018019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية المعالي للبناتادبيضحى فاضل عباس فالح17731622222018022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمه صبيح سهيم راشد17741622222018024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمه قاسم عبد شرجي17751622222018025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمه مهند حبيب محمد17761622222018027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية المعالي للبناتادبيمريم احمد عدنان عبد الكريم17771622222018030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية المعالي للبناتادبيمريم مصطفى ناظم عطيه17781622222018033

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية المعالي للبناتادبيمريم يوسف بشير هللا بخش17791622222018034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية المعالي للبناتادبيمسرة شهيد عبد الزم17801622222018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية المعالي للبناتادبينبا حسين جبار غانم17811622222018037

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية المعالي للبناتادبينسرين عمار عبد الجبار سعدون17821622222018039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية المعالي للبناتادبينور خالد حاجم سلطان17831622222018041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية المعالي للبناتادبيهجران احمد علي عويد17841622222018043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية المعالي للبناتادبيهجران عبد الحسين زنبور سباهي17851622222018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية سبأ للبناتادبياشواق ولهان عبد الكريم حسن17861622222019001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة669.0095.57اعدادية سبأ للبناتادبيام الهدى عماد غالب علي17871622222019002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية سبأ للبناتادبيانوار علي جبار رحيم17881622222019003

كلية القانون/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية سبأ للبناتادبيبنين احمد شاكر ناصر17891622222019004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية سبأ للبناتادبيزهراء رائد ياس خضير17901622222019008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية سبأ للبناتادبيزينب رعد فيصل باهض17911622222019009

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية سبأ للبناتادبيزينب صالح جويج عليوي17921622222019010

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية سبأ للبناتادبيزينب صالح حسن عودة17931622222019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية سبأ للبناتادبيزينب كاظم جاسم محمد17941622222019012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية سبأ للبناتادبيضحى مثيل احمد خلف17951622222019013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية سبأ للبناتادبيمنى هاشم محمد مجيد17961622222019016

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية سبأ للبناتادبينبا رائد ريسان عصمان17971622222019017

كلية اآلداب/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية سبأ للبناتادبينرجس عبد الستار رجب راضي17981622222019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية سبأ للبناتادبيهبه علي لطيف يعقوب17991622222019019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية المعرفة للبناتادبيافنان حسن لفته حسن18001622222020001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية المعرفة للبناتادبيآمال عبد المحسن داخل حسن18011622222020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية المعرفة للبناتادبيايمان هاني حبيب ناصح18021622222020006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية المعرفة للبناتادبيرانيه منصور فرحان سالم18031622222020010

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية المعرفة للبناتادبيرباب حيدر شهيد كريم18041622222020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية المعرفة للبناتادبيرسل وسام أحمد محسن18051622222020013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء أحمد عاصي لفته18061622222020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء عدنان غانم عبادي18071622222020016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء علي فرحان سالم18081622222020017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء كاظم خير هللا حسك18091622222020018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب باسم سعود حمد18101622222020019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب عباس عربي حمدان18111622222020021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب عبد السميع بهلول فهد18121622222020022

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب عمار عبد الخضر ساجت18131622222020023

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب ياس مهدي مكي18141622222020026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية المعرفة للبناتادبيزينه جواد صبري عزيز18151622222020027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية المعرفة للبناتادبيطفوف يحيى كاظم عبد الزهره18161622222020031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية المعرفة للبناتادبيعذراء كاظم طالب نعمه18171622222020033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه ذاري عبد الزهره هادي18181622222020037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه محمود عبد الجليل علك18191622222020038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه هيثم لطيف فالح18201622222020039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية المعرفة للبناتادبيفرقان داود عبد االمام عبيد18211622222020041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية المعرفة للبناتادبيكواكب محمد منديل فاضل18221622222020042

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية المعرفة للبناتادبيمريم سعيد عبد االمير بحيوس18231622222020045

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية المعرفة للبناتادبيمريم محمود شالل حاتم18241622222020046

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية المعرفة للبناتادبيندى علي عبد الكريم عبد الحسن18251622222020048

كلية القانون/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية المعرفة للبناتادبيهدى داخل خضير مزبان18261622222020051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الهارثة للبناتادبيابتهال ياسين داود ناصر18271622222021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الهارثة للبناتادبيازهار مشرق خيري جاسب18281622222021002

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية الهارثة للبناتادبيافراح مكي علي محمد18291622222021003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الهارثة للبناتادبيام البنين سعد جميل عبيد18301622222021005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الهارثة للبناتادبيام البنين نعمه خالوي لعيوس18311622222021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية الهارثة للبناتادبيايات حسين جبار صيهود18321622222021008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الهارثة للبناتادبيايات علي مالك صالح18331622222021009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الهارثة للبناتادبيايات نائل رحيم حسين18341622222021010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الهارثة للبناتادبيبنت الهدى احمد علي منصور18351622222021012

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الهارثة للبناتادبيبنين حيدر عبود كامل18361622222021013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الهارثة للبناتادبيحنين احمد بدر صاحب18371622222021020

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الهارثة للبناتادبيحوراء سعد بيده منصور18381622222021021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية الهارثة للبناتادبيحوراء علي سبتي طارش18391622222021022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الهارثة للبناتادبيحوراء فالح عبد خلف18401622222021023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الهارثة للبناتادبيرسل رافد حميد هادي18411622222021025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء رعد صابر غريب18421622222021029

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء سلمان نعمه عبد هللا18431622222021032

كلية القانون/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء عباس جاسم غليم18441622222021035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء محمد عباس عبيد18451622222021038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء مكي عبد الجبار ناصر18461622222021039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء ميثم حسن عباس18471622222021040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب عبد الباري عطوان خلف18481622222021044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب علي حيدر محمد18491622222021045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب كاظم غانم ناصر18501622222021046

كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب ماجد عسكر عبد الرزاق18511622222021047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الهارثة للبناتادبيسكينة فرقان صالح عبد الحسين18521622222021049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الهارثة للبناتادبيضحى محمد عبد هللا هليل18531622222021051

كلية اآلداب/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمة حاسب يوشع جاسم18541622222021055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمة رعد مالح زغير18551622222021057

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمة سمير عبد الجبار تركي18561622222021058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمة منير داود حميد18571622222021061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمه عبد الحسن نعمه علي18581622222021064

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الهارثة للبناتادبيكوثر رحيم فاضل عباس18591622222021067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الهارثة للبناتادبيمريم ادم جالي ثجيل18601622222021068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الهارثة للبناتادبيمريم عبد الهادي عبد الساده حسب18611622222021069

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الهارثة للبناتادبينبأ غسان عباس موسى18621622222021073

كلية اآلداب/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الهارثة للبناتادبينبأ مهدي عبد الكاظم عبود18631622222021074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الهارثة للبناتادبيندى قيس مجيد عبد السالم18641622222021075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الهارثة للبناتادبينهى نوري جابر موسى18651622222021076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الهارثة للبناتادبينور الهدى بهاء عبد المحسن دراج18661622222021077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الهارثة للبناتادبينور ساجد خنجر عبد الحسين18671622222021079

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية الهارثة للبناتادبينور يوسف هادي حميد18681622222021080

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الهارثة للبناتادبينورا صباح مهدي محمد18691622222021081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الهارثة للبناتادبيوسن رحيم عبيد عبود18701622222021085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الهارثة للبناتادبييقين محمد راضي شيال18711622222021086

كلية القانون/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية المبادئ للبناتادبيام البنين سامي جخيور عباس18721622222022001

كلية القانون/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية المبادئ للبناتادبيبان بديع صالح فيصل18731622222022003

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية المبادئ للبناتادبيبتول عبد الوهاب عبد الرزاق محيي18741622222022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية المبادئ للبناتادبيبتول مجيد هالل موسى18751622222022006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية المبادئ للبناتادبيحنان حليم جاسب خزعل18761622222022008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية المبادئ للبناتادبيرباب علي مهدي لفتة18771622222022009

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية المبادئ للبناتادبيرسل اسعد شاكر مرشد18781622222022010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب رزاق سبهان ياسين18791622222022011

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب علي عبد الكريم حبيب18801622222022012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب هادي عبد الرضا مطرود18811622222022013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية المبادئ للبناتادبيسجود علي عبد الرزاق جليو18821622222022015

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية المبادئ للبناتادبيغسق حسين غازي عبد الرزاق18831622222022017

كلية القانون/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية المبادئ للبناتادبيمريم حميد عطية عواد18841622222022019

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية المبادئ للبناتادبينور الهدى عبود صالح ناصر18851622222022021

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية المبادئ للبناتادبيهدى بشير صالح خمام18861622222022022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الرجاء للبناتادبيالعنود صباح نهار عبد العزيز18871622222023001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية الرجاء للبناتادبيبدور عماد عبد علي حسن18881622222023002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين احمد مجيد عناد18891622222023004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين جاسم عبد السادة جدوع18901622222023005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين رمضان حسون سلمان18911622222023006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين هاشم بهجت فاخر18921622222023008

كلية القانون/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية الرجاء للبناتادبيدنيا حيدر هادي حيال18931622222023009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الرجاء للبناتادبيرسل وصفي فيصل لفته18941622222023010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الرجاء للبناتادبيزهراء حيدر صادق سلمان18951622222023011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب جاسم عبد السادة جدوع18961622222023012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب محمد عبد الحسين زويد18971622222023014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب مسلم طالب حسين18981622222023015

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الرجاء للبناتادبيسمانة جواد هاشم خديوش18991622222023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية الرجاء للبناتادبيغدير مهدي صالح عباس19001622222023017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمة ثامر طالب حسين19011622222023018

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمة عمار ياسر ديوان19021622222023019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمة فاضل عبد االمير حميد19031622222023020

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الرجاء للبناتادبيليلى شاكر محمود شاهر19041622222023022

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية الرجاء للبناتادبيليلى عبد الزهرة هاشم خديوش19051622222023023

كلية القانون/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية الرجاء للبناتادبيمريم محمد مهدي داود19061622222023024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الرجاء للبناتادبينبا عقيل عبد الرزاق عبد الزهرة19071622222023025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية الرجاء للبناتادبينور علي حسن جليل19081622222023026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الرجاء للبناتادبينور مهدي صالح يعقوب19091622222023027

كلية اآلداب/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية التراث العربي للبناتادبيآمال كامل مشكل متليك19101622222024001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية التراث العربي للبناتادبيآيات محمد علوان تفاك19111622222024002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية التراث العربي للبناتادبيبنت الهدى كاظم جاسم محمد19121622222024004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية التراث العربي للبناتادبيبنين سعيد جاسم محمد19131622222024005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية التراث العربي للبناتادبيحوراء عبد هللا كاطع كشكول19141622222024006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية التراث العربي للبناتادبيرقية جمعة جاسم كريم19151622222024008

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية التراث العربي للبناتادبيرقية سالم هاشم عباس19161622222024010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية التراث العربي للبناتادبيرقية عبد السادة دواي حسين19171622222024011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء علي عبد الزهرة عبد علي19181622222024013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب عادل مجيد ياسين19191622222024014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب عدي موحان حيدر19201622222024016
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب علي حمد ثامر19211622222024017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية التراث العربي للبناتادبيشاه زنان شاكر مزهر هادي19221622222024021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية التراث العربي للبناتادبيعذراء مازن عبد اللطيف مري19231622222024023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية التراث العربي للبناتادبيغدير عبد اللطيف محمد عبد الرحمن19241622222024025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة علي عبد الزهرة عبد علي19251622222024031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة قاسم شرشاب دبيس19261622222024032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية التراث العربي للبناتادبيمريم توفيق عبد الخالق عبد الصمد19271622222024034

كلية القانون/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية التراث العربي للبناتادبيمريم حكيم عبد السجاد كريم19281622222024035

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية التراث العربي للبناتادبيمريم ناصر هندوه تفيج19291622222024036

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية التراث العربي للبناتادبيمنار كنعان شريف مري19301622222024037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الزوراء للبناتادبياستبرق رسام راضي حسين19311622222025001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية الزوراء للبناتادبياسراء احمد عبد الرضا خلف19321622222025002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الزوراء للبناتادبياالء احمد رحيم حمزه19331622222025003

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الزوراء للبناتادبيانتصار عزيز نور حاجم19341622222025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية الزوراء للبناتادبيبتول زهير عبد كاظم19351622222025005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية الزوراء للبناتادبيتبارك زيد خلف مطر19361622222025006

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الزوراء للبناتادبيحوراء عبد الكريم ستار مصطفى19371622222025007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0083.71ثانوية الزوراء للبناتادبيرقيه عبد الهادي ناظم عبد هللا19381622222025010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية الزوراء للبناتادبيزهراء عبد الكريم ستار مصطفى19391622222025012

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الزوراء للبناتادبيزهراء عبد الكريم ناصر عبد19401622222025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الزوراء للبناتادبيزينب عبد الكريم عبد الرزاق حسون19411622222025016

كلية اآلداب/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية الزوراء للبناتادبيعبير عدنان عزيز حميد19421622222025019

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43ثانوية الزوراء للبناتادبيغيداء اياد خلف كاظم19431622222025020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الزوراء للبناتادبيفاطمه سالم يحيى قاسم19441622222025022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الزوراء للبناتادبيميالد صباح فاضل عبد هللا19451622222025024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية الزوراء للبناتادبينور علي عبد الهادي عبود19461622222025025

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الحضارة العربية للبناتادبياطوار زكي ناجي شلتاغ19471622222026001

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبياماني عبد هللا جاسم حسن19481622222026003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيايات ابراهيم نايف مكطوف19491622222026005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيايات محمد عبد عويد19501622222026006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيايمان مسلم جابر فرحان19511622222026007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيايمان مهدي صالح محسن19521622222026008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبتول رحيم عبد راضي19531622222026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبنين علي جبر نايف19541622222026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيتبارك كريم بلكت ضخر19551622222026011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيجنات اياد رسن سباهي19561622222026012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيدعاء باسم حمد راضي19571622222026014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيرباب حسن شهيب معله19581622222026015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزهراء جابر خليف معاون19591622222026016

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزهراء محسن نعمه جليل19601622222026017
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب حسين رعد عيفان19611622222026018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب رشيد عتيوي معله19621622222026019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب سعدي عبد هللا خنجر19631622222026020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينه عالء قاسم جراد19641622222026022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيسجى حميد لطيف مطروح19651622222026023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيسكينه غانم هزاع دعيج19661622222026024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيشهد عبد الرضا جاسم عذيب19671622222026025

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيطيف حميد عجيل هداب19681622222026027

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيعهود حسين علي راضي19691622222026028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيغفران كاظم عبد الحسين شاطي19701622222026030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه مبارك سنيد صفوك19711622222026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيمريم علي ياسر حسين19721622222026035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيمنار عبد هللا حنتوش جياد19731622222026036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيمنار وحيد حسن وحيد19741622222026038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينور الهدى عبد المهدي عزيز عباس19751622222026040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيهاجر كامل موسى كاطع19761622222026041

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيهدى مالك سرحان طعمه19771622222026043

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية المحاسن للبناتادبيايناس باسم عبد االمير حميد19781622222028001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية المحاسن للبناتادبيبنين حسين عزيز سلمان19791622222028003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية المحاسن للبناتادبيبنين خالد محمد خضير19801622222028004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية المحاسن للبناتادبيحنين اسعد داود سلمان19811622222028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية المحاسن للبناتادبيحنين كريم داخل دهيم19821622222028007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية المحاسن للبناتادبيرسل وليد خالد محبس19831622222028010

كلية اآلداب/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية المحاسن للبناتادبيزهراء حسام حبيب عزيز19841622222028013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57ثانوية المحاسن للبناتادبيعذراء رشيد ياسر مشعل19851622222028020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية المحاسن للبناتادبينبأ طه محمد ياسر19861622222028024

كلية اآلداب/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية المحاسن للبناتادبيهيام عبد هللا انس مسلم19871622222028027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الميقات للبناتادبياستبرق امير خلف هاشم19881622222029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الميقات للبناتادبياطياف حسين راجح محمود19891622222029002

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية الميقات للبناتادبيايات غيث فرحان حمادي19901622222029005

كلية القانون/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية الميقات للبناتادبيبتول ناجي عبد المحسن كريدي19911622222029008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14اعدادية الميقات للبناتادبيبتول هيثم قاسم ناصر19921622222029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الميقات للبناتادبيتبارك صبيح جبر غالي19931622222029011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الميقات للبناتادبيتقى عبد خلف حمود19941622222029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الميقات للبناتادبيحرية العراق عيسى كريم علي19951622222029016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الميقات للبناتادبيحوراء باسم لطيف خضير19961622222029017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية الميقات للبناتادبيحوراء باسم متعب خلف19971622222029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الميقات للبناتادبيحوراء حسين جريدي خضير19981622222029020

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية الميقات للبناتادبيحوراء حيدر صابر جبر19991622222029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الميقات للبناتادبيحوراء عدنان خزعل كاظم20001622222029022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الميقات للبناتادبيرسل خالد خضر ساجت20011622222029024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الميقات للبناتادبيرقية خضير عباس عيسى20021622222029026

كلية اآلداب/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية الميقات للبناتادبيروان سجاد عبيد خضير20031622222029027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71اعدادية الميقات للبناتادبيزهراء راضي عزيبي جبر20041622222029030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الميقات للبناتادبيزهراء سمير سامي جابر20051622222029031

كلية اآلداب/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الميقات للبناتادبيزهراء صفاء عباس عويد20061622222029032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الميقات للبناتادبيزهراء كامل حميد كاظم20071622222029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية الميقات للبناتادبيزهراء محمد علي فتن20081622222029036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الميقات للبناتادبيزينب احمد باقر محمد20091622222029037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية الميقات للبناتادبيزينب رحيم شوال كاظم20101622222029039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية الميقات للبناتادبيزينب رعد خلف راشد20111622222029040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الميقات للبناتادبيزينب عدنان لفته جفات20121622222029043

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية الميقات للبناتادبيزينب مصطفى عاشور صالح20131622222029046

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الميقات للبناتادبيزينب ناظم رضا مهدي20141622222029047

كلية اآلداب/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية الميقات للبناتادبيسجى عبد الكريم جواد كاظم20151622222029053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الميقات للبناتادبيضحى طاهر قاسم ديوان20161622222029056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الميقات للبناتادبيطيبة احمد عبد دندي20171622222029060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة جعفر حسين حسون20181622222029061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة خالد جودة عطية20191622222029062

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة صالح احمد عيسى20201622222029063

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة عبد هللا سلمان صالح20211622222029064

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة عمار كاظم احمد20221622222029066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة عوني حميد خضير20231622222029067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية الميقات للبناتادبيفاطمة ماجد صبار محمد20241622222029069

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الميقات للبناتادبيفرح جواد فالح حسن20251622222029070

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الميقات للبناتادبيمروه عبد الزهرة عالوي زغير20261622222029073

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية الميقات للبناتادبيمنار مازن مهاوي حسين20271622222029077

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية الميقات للبناتادبيميمنه احمد لطيف يوسف20281622222029078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الميقات للبناتادبينور كريم طالب راضي20291622222029079

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الميقات للبناتادبينورالهدى علي جاسم حميد20301622222029080

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية الميقات للبناتادبينوره عبد هللا بناي علي20311622222029083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية جرير للبناتادبيابتسام اسماعيل محمد جابر20321622222030001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية جرير للبناتادبيتمارا عدنان شهد زاير20331622222030002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية جرير للبناتادبيزهراء حسن اليج مايد20341622222030003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية جرير للبناتادبيزينب شوقي محمد هليل20351622222030004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية جرير للبناتادبيسارة اثير ماجد خلف20361622222030005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية جرير للبناتادبيفاطمة داخل شمير نجم20371622222030006

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية جرير للبناتادبيمريم سالم عبد الحسين شريف20381622222030007

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية جرير للبناتادبيمنتهى عماد عبد الصاحب مصدق20391622222030008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية جرير للبناتادبيياسمين ناظم غريب عيفان20401622222030009
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كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية الكوثر للبناتادبياالء محمد فياض حميدي20411622222031002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الكوثر للبناتادبيامنه طارق ساري فارس20421622222031003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الكوثر للبناتادبيايات علي جبار عبود20431622222031004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الكوثر للبناتادبيايات محمد فياض حميدي20441622222031005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الكوثر للبناتادبيايناس حيدر محسن عاتي20451622222031006

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الكوثر للبناتادبيبسعاد خماط عواد جثير20461622222031007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية الكوثر للبناتادبيبنت الهدى سعيد جبار عبود20471622222031008

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء تحسين علي جالو20481622222031009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء محمد حمود نبيت20491622222031010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء حازم كامل سلمان20501622222031012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء زهير مايع كاظم20511622222031013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء سالم جالب نتيشون20521622222031014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء ضياء فليح حسن20531622222031015

كلية القانون/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب سالم عيسى حمود20541622222031017

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب عادل زاجي جبر20551622222031018

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه حسن غالب كاظم20561622222031020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه محسن جاسب زغير20571622222031021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الكوثر للبناتادبيكوثر عبد هللا حميد شغيت20581622222031023

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الكوثر للبناتادبيمعصومه عادل زاجي جبر20591622222031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الكوثر للبناتادبينوره خالد مجيد صبيح20601622222031029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الكوثر للبناتادبيهبه رشيد نايف دهام20611622222031030

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيايات سهيل نجم عبد هللا20621622222032003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيايه وسيم ناجي يعقوب20631622222032004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيبسمة كمال كريم عبود20641622222032005

كلية اآلداب/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيبسملة رياض عبد الدايم ابراهيم20651622222032006

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيبنين سلمان مظاهر سلمان20661622222032007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيجنان نجم عبود مذكور20671622222032008

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيدجلة فراس ماجد محمد20681622222032012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقية جعفر عبد الباقر صادق20691622222032013

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقية عبد الجبار حسن علي20701622222032014

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء علي عبد االمير محيسن20711622222032018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء فالح حسين بصيو20721622222032019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء ناصر فيصل جثير20731622222032020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء ناظم كريم عبود20741622222032021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب جواد كاظم خشان20751622222032022

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب حيدر حمزة عباس20761622222032023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب عالء عباس حبيب20771622222032024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب عمران يوسف جابر20781622222032026

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيسوسن حسون عبيد مدهوش20791622222032028

كلية القانون/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيطيبة همام مصطفى صالح20801622222032031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاتن محسن كاظم محسن20811622222032034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمة حسين بكر حسين20821622222032036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمة عباس جاسم محمد20831622222032037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمة مرتضى حمد عبود20841622222032040

كلية اآلداب/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمة ميثاق صالح عبد الكريم20851622222032041

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفضيلة رحيم داخل دهيم20861622222032042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيلبنا هيثم مصطفى جابر20871622222032044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيليلى مجاهد محمود ياسين20881622222032045

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم سعيد عبد الهادي محمد20891622222032046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم عبد الرحيم عبد الكاظم بخيت20901622222032048

كلية القانون/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم عزيز عبد الجبار عبد الرسول20911622222032049

كلية القانون/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور علي عبد االمير ابراهيم20921622222032057

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيهاشمية زاهي سلمان منصور20931622222032059

كلية اآلداب/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيورود علي يوسف يعقوب20941622222032061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيوفاء وليد احمد عبد هللا20951622222032063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيياسمين منير ايوب يعقوب20961622222032064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية القنوت للبناتادبيأميرة خليل عبد الرحيم ناجي20971622222033001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء عالء رحيم لفته20981622222033003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء مرتضى عبد الساده محسن20991622222033004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية القنوت للبناتادبيزينب عالء صدام عبدالساده21001622222033005

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية القنوت للبناتادبيساره حيدر خميس حمود21011622222033006

كلية القانون/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية القنوت للبناتادبيشهد فريق خضير عباس21021622222033008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية القنوت للبناتادبيغدير جميل زرزور طعمه21031622222033011

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية القنوت للبناتادبيفرقان مسلم جازع حسين21041622222033013

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية القنوت للبناتادبيمريم عبد الحسين حوام اكشيش21051622222033015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية القنوت للبناتادبيهدير دعير عبد النبي مزاهر21061622222033018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية القنوت للبناتادبيورود عبود وحيد عبود21071622222033019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة669.0095.57اعدادية غزة للبناتادبياسراء محمد جابر علوان21081622222034001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية غزة للبناتادبيامنه رحمن كامل رحيم21091622222034002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43اعدادية غزة للبناتادبيبتول خالد جابر شديد21101622222034003

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية غزة للبناتادبيبتول رشيد عوض كاظم21111622222034004

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية غزة للبناتادبيبنين حمود ناصر حمود21121622222034005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية غزة للبناتادبيبنين خالد جابر شديد21131622222034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية غزة للبناتادبيجمانه عبد هللا جلوب محمد21141622222034008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية غزة للبناتادبيرقيه كريم عبد بشير21151622222034012

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية غزة للبناتادبيروان منذر جالب جوده21161622222034013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية غزة للبناتادبيزهراء ابراهيم طالب محمد21171622222034014

كلية القانون/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية غزة للبناتادبيزهراء شاكر شنان عباس21181622222034015

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية غزة للبناتادبيزهراء عباس حسن بدر21191622222034016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية غزة للبناتادبيزهراء عالء كاظم صابر21201622222034018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية غزة للبناتادبيزينب احمد شريف ساجت21211622222034020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية غزة للبناتادبيزينب حامد مطشر ساجت21221622222034023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية غزة للبناتادبيزينب سالم فاضل كالوس21231622222034024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية غزة للبناتادبيزينب منعم محمد صفوك21241622222034025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية غزة للبناتادبيشذى جابر حاجم سلطان21251622222034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية غزة للبناتادبيشهد احمد فرحان محان21261622222034028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية غزة للبناتادبيضحى احمد عواد طاهر21271622222034030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية غزة للبناتادبيضحى سالم حمد راضي21281622222034031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية غزة للبناتادبيطيف حمود خالد حمود21291622222034032

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه فاضل عباس عبد21301622222034035

كلية القانون/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه قيس طاهر ماهود21311622222034036

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية غزة للبناتادبيمروه ماجد عبد الجبار احمد21321622222034038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية غزة للبناتادبيمروه مصطفى عريبي عباس21331622222034039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية غزة للبناتادبيمريم فرحان حنظل منخي21341622222034041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية غزة للبناتادبيمعصومه جواد راشد غافل21351622222034042

كلية اآلداب/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية غزة للبناتادبينور علي يعقوب خلف21361622222034047

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية غزة للبناتادبينورا طالل طالب عذيب21371622222034048

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية غزة للبناتادبينورا ناصر صالح محمد21381622222034049

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبياالء قصي رجب عيسى21391622222035001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايات علي طالب كاظم21401622222035004

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايه عبد الرضا سلمان علي21411622222035006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايه قاسم حاتم قاسم21421622222035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيبدور ناصر مكي ناصر21431622222035009

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيتبارك كريم عباس عذافه21441622222035010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيجوان اكرم شاكر عبد هللا21451622222035012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحوراء سمعان بهجه سلمان21461622222035014

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبيدالل خالد عادل عبد الهادي21471622222035016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرقيه صادق عبود مويرد21481622222035021

كلية القانون/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرهام عبد المنعم علي حسين21491622222035024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرواء صبر ذياب صالح21501622222035026

كلية اآلداب/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيريم عبد الغني غالي فارس21511622222035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء حسن شلتاغ سالم21521622222035029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء حسين عطيوي صغير21531622222035030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب باسم علي عبيد21541622222035034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب ماضي جاسم لفته21551622222035036

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب نوري حمود علي21561622222035037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسميه ياسر عبد الغفور عمر21571622222035041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الشنقيطي للبناتادبيشهد جهاد عبد الحسين صالح21581622222035042

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبيشهد سعد ماجد طواله21591622222035043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيشهد صالح جليل عبد21601622222035044
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيشيماء محمد سلمان محمد21611622222035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبيصفا عبد الوهاب حامد عبد اللطيف21621622222035047

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعاتكه مزاحم مصطفى منصور21631622222035049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه الزهراء عدنان عكال بستان21641622222035051

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه رحيم سعدون منصور21651622222035054

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه عادل عبد النبي جمعه21661622222035056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمه مبارك سالم طعمه21671622222035058

كلية القانون/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الشنقيطي للبناتادبيقبيله صكر غانم عبد الرزاق21681622222035060

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية الشنقيطي للبناتادبيلطيفه عبد الرحيم عيسى عبد الرحيم21691622222035061

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم عصام شري جاسم21701622222035065

كلية القانون/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم ماضي مدلول سمير21711622222035066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم نعمه عوده فضل21721622222035067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمشاعل راشد خضير مروح21731622222035069

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنار احمد زيبك شريف21741622222035070

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنتهى عبد الرزاق ياسين سلطان21751622222035071

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمها عبد العزيز عبد الرزاق طه21761622222035072

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبينبأ وسام ابراهيم علي21771622222035073

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الشنقيطي للبناتادبينرجس جبار صبار هذال21781622222035075

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور ضياء عبد الكريم مطرود21791622222035076

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية الشنقيطي للبناتادبينوره صادق علي غضبان21801622222035077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهاجر عالء عبد الجليل ياسين21811622222035078

كلية القانون/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهدى حمد حمود عواد21821622222035080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهدى عبد اللطيف عبد الرزاق عبد اللطيف21831622222035081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الشنقيطي للبناتادبيياسمين محمد عبد المنعم عبد الوهاب21841622222035083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الشنقيطي للبناتادبييقين صباح حسين كريم21851622222035084

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيابرار محمد عبود عيسى21861622222036002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيام البنين علي جعاز علي21871622222036004

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبياماني عمار نجم عبد هللا21881622222036005

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبتول حمد فالح عجيل21891622222036008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبدرية شاكر محمد رحيم21901622222036011

كلية القانون/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين جبار محسن عداي21911622222036013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين شريف رسن جبر21921622222036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين عبد الرضا عبد الواحد شياع21931622222036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين عزيز مزبان مجلي21941622222036016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنين مثيل فاخر خلف21951622222036019

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحوراء بشير جبار قاسم21961622222036020

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيخنساء عناد ثامر عناد21971622222036023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيدنيا احمد عبد القادر براك21981622222036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرقية علي غالم خلف21991622222036028

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرقية محمد عيسى خالد22001622222036029
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كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء باسم فزاع جحيل22011622222036031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء حسن محيسن صمد22021622222036034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء رزاق جعفر جبر22031622222036035

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء سالم حسين مذكور22041622222036037

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء فاضل خلف سعيد22051622222036039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب حسن قاسم حسن22061622222036041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب حسين فوزي يعقوب22071622222036043

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب رياض خلف حسب22081622222036045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب ضياء عبد االمير محمد22091622222036047

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب عدنان مجيد محسن22101622222036048

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب علي جاسم كاطع22111622222036049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب علي ماضي حسن22121622222036050

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسبأ سعد فرحان شنول22131622222036054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد رائد شاكر جازع22141622222036056

كلية القانون/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد عباس محسن جاسم22151622222036057

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيطيبه ماجد خلف عراك22161622222036062

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيعذراء محمد كشاش عجرش22171622222036063

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيغدير حسين دهراب دفار22181622222036064

كلية اآلداب/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيغدير شاكر داخل حسن22191622222036066

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيغدير كاظم جعفر جبر22201622222036067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة جياد ثامر عناد22211622222036069

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة ماجد عبد القادر براك22221622222036070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيلطيفة عبد االمير راضي علي22231622222036071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم علي جاسم ماضي22241622222036074

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم علي حسين عليوي22251622222036075

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم محمد شريف محمد22261622222036076

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمنار حسين محمد عبد هللا22271622222036077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينازك طالب حميد فليح22281622222036079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيندى هاشم هادي صالح22291622222036081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور فاضل محمد حسن22301622222036083

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور نعيم عبد الحسن لفتة22311622222036084

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينوره ضياء عبد المهدي كاظم22321622222036085

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهاجر حزام محمد هايس22331622222036087

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهاجر رياض حسن حاجم22341622222036088

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهاجر شاكر ظاهر حبيب22351622222036089

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهدى فخر الدين طاهر محمد22361622222036090

كلية القانون/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهدى محمد عيسى عبد هللا22371622222036091

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيوفاء خضير منعثر سلمان22381622222036094

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية الماجدات للبناتادبيبنين كاظم شمخي جثير22391622222037002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية الماجدات للبناتادبيحنان جليل ياسر حسين22401622222037004
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الماجدات للبناتادبيرسل فؤاد عبد الرزاق عثمان22411622222037006

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الماجدات للبناتادبيزهراء عادل عبد الكريم اسبكتر22421622222037008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية الماجدات للبناتادبيزهور تحسين عبد الباقي عباس22431622222037009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الماجدات للبناتادبيساره محمد صالح حسين22441622222037010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية الماجدات للبناتادبيسناء قاسم سعدون مشحوت22451622222037011

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية الماجدات للبناتادبيغدير عباس خضير حميدي22461622222037015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمة مشتاق توفيق علي22471622222037017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الماجدات للبناتادبينهاية عذاب تعيب عويد22481622222037022

كلية اآلداب/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيام البنين حيدر عبد هللا محمد22491622222038002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الفضيلة للبناتادبياماني طعمه سلطان جزاع22501622222038004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيايه كمال صبار جبر22511622222038005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيبتول عبد هللا هاشم حسن22521622222038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين طاهر عباس كسير22531622222038008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيخلود ميثاق ابراهيم بدن22541622222038009

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيدعاء عبد الكريم سعدون زوير22551622222038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرحاب جابر حزام سنيد22561622222038011

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل رعد طه حسين22571622222038012

كلية اآلداب/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرونق زهير جواد كاظم22581622222038013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء اسعد علي سند22591622222038014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حمدي نزار محمد22601622222038015

كلية اآلداب/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء سعدي محمد علي22611622222038016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء هاشم جلوب سلمان22621622222038017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء يونس حسن عذار22631622222038018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب جاسم ابراهيم عبد الرضا22641622222038019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب جمعه عقرب مشكور22651622222038020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب حسين ناصر حسين22661622222038021

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب سهيل جراد محسن22671622222038022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره مبارك فراس عبيد22681622222038025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيسبأ عبد هللا عتيق شعيث22691622222038026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيسميه راشد دايخ يزاع22701622222038028

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيشروق ثجيل حسن بنيان22711622222038029

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد عادل فاضل عذبي22721622222038030

كلية القانون/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيعذراء ناطق جودي مهدي22731622222038033

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيغدير علي سبع حاجي22741622222038034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه لفته كامل معيبد22751622222038037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه وصفي طاهر عيسى22761622222038038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم بشار كاظم عبد الساده22771622222038041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم منصور عبد الحسن اسماعيل22781622222038042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنار رؤوف عبد القادر عجيل22791622222038043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى علي شاتول حنون22801622222038045
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الفضيلة للبناتادبينور محمد بلط عبد22811622222038046

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية الفضيلة للبناتادبينوف فهد سمير علوان22821622222038047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيهديل علي حسين عبد علي22831622222038048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية المرفأ للبناتادبيأمل شاطي فهد ماذي22841622222039001

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية المرفأ للبناتادبيإيمان سالم علوان سلمان22851622222039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية المرفأ للبناتادبيأيه فاضل عباس عطيه22861622222039003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية المرفأ للبناتادبيبتول راضي محمد صيوان22871622222039006

كلية القانون/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية المرفأ للبناتادبيبشائر محمد جاسم محمد22881622222039007

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية المرفأ للبناتادبيبنين فاضل عبد الزهره عبيد22891622222039008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية المرفأ للبناتادبيتمارة أسعد عزيز عبد الحسن22901622222039011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية المرفأ للبناتادبيحوراء احمد عبود علوان22911622222039012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية المرفأ للبناتادبيحوراء حسين لعيبي حسين22921622222039013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية المرفأ للبناتادبيزمن مطر جابر فرحان22931622222039014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية المرفأ للبناتادبيزهراء عزيز سلمان كمر22941622222039016

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية المرفأ للبناتادبيزهراء محسن لعيوس عوفي22951622222039017

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية المرفأ للبناتادبيزهراء مصطفى حسين حبيب22961622222039018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية المرفأ للبناتادبيزينب علي سامي عبد الرزاق22971622222039021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية المرفأ للبناتادبيفائزة باسم يوسف عبد هللا22981622222039026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمة موفق جاسم محمد22991622222039027

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمه احمد مجيد حميد23001622222039029

كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمه سعيد احمد عبد الوهاب23011622222039031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمه فالح جبار محسن23021622222039033

كلية القانون/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمه محمد لفته مهدي23031622222039034

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمه مكي عباس موسى23041622222039035

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمه ميثاق يوسف منصور23051622222039036

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية المرفأ للبناتادبيفجر جاسم يعقوب جاسم23061622222039037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية المرفأ للبناتادبيمروه هاشم عبد جحيل23071622222039039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية المرفأ للبناتادبيمريم محمد عبد المحسن عبيد23081622222039040

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية المرفأ للبناتادبيمها عبد الرزاق جابر خزعل23091622222039041

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية المرفأ للبناتادبينبأ شوقي كاظم زاير23101622222039042

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية المرفأ للبناتادبيندى حسن صابر خضير23111622222039043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية المرفأ للبناتادبينور الهدى سعد محمد جاسم23121622222039044

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية المرفأ للبناتادبييقين محمود محمد علي محمود23131622222039050

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية النبأ للبناتادبيبتول ساجد عبد الرسول زبال23141622222040002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية النبأ للبناتادبيبنين فالح رشك حسين23151622222040005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية النبأ للبناتادبيجلنار كمال عبد الرحيم سلمان23161622222040008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية النبأ للبناتادبيحنين نجم برغش محمد23171622222040009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية النبأ للبناتادبيحوراء محمد مولى مهاوي23181622222040010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية النبأ للبناتادبيرسل علي ناصر عباس23191622222040011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية النبأ للبناتادبيرقية عباس علي مجيد23201622222040013
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء سامي عبد الحسين مهدي23211622222040015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء مصعب عبد الستار جبار23221622222040016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية النبأ للبناتادبيزينب ايوب صبار ترف23231622222040017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية النبأ للبناتادبيزينب علي جاس جابر23241622222040020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57ثانوية النبأ للبناتادبيسماء فالح حسن محمد23251622222040022

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية النبأ للبناتادبيضحى علي غازي مانع23261622222040024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية النبأ للبناتادبيضحى يوسف عبد السادة عباس23271622222040025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة صباح ياسين عبد النبي23281622222040026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة عدنان عطية ناصح23291622222040027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة مفتن حلو زاجي23301622222040028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14ثانوية النبأ للبناتادبينرجس باسم مصطفى جعفر23311622222040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية النبأ للبناتادبينور الهدى لهيب ناطق عيسى23321622222040032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية النبأ للبناتادبينور سالم عباس جميان23331622222040034

كلية اآلداب/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية ذات الصواري للبناتادبيامنه رشاد عبد الحميد عبد المجيد23341622222041004

كلية اآلداب/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايات فراس صالح مهدي23351622222041005

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول سجاد هاشم كاظم23361622222041007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول عالء رسن جحين23371622222041008

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيتبارك فالح حسن عليوي23381622222041011

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين صفاء عبد الحسين هادي23391622222041013

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحوراء اياد فاضل جادر23401622222041015

كلية اآلداب/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيدنيا محمد جبار حمد23411622222041018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيدنيا محمد طالب عيسى23421622222041019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرتاج صفاء حسن عبود23431622222041020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرحاب احمد سرحان يونس23441622222041021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرسل احمد كاظم مخيط23451622222041022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء احمد بدر لفته23461622222041025

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء احمد عبد الرضا كاطع23471622222041026

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء حيدر رحمن عوده23481622222041027

كلية القانون/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء عصام حمزه عباس23491622222041031

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء نجاح حسن حسين23501622222041032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب عدنان وهيب يعقوب23511622222041035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب علي سلمان داود23521622222041037

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيساره عبد الكريم حسين علي23531622222041040

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسبأ ضياء محمد يحيى23541622222041041

كلية القانون/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية ذات الصواري للبناتادبيشهد اسعد داود سالم23551622222041042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيشهد علي طالب عيسى23561622222041044

كلية اآلداب/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيصفاء نبيل فالح حسن23571622222041047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيطيبه جابر درويش جبار23581622222041048

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيغدير مهدي عاشور شوحي23591622222041051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه احمد داود حاتم23601622222041052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه احمد طالب جراح23611622222041053

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمروه عبد العظيم جاسم بدران23621622222041059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم احمد شاكر جعيول23631622222041060

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبييقين خالد هليل عباس23641622222041066

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياخالص سعد زياره علي23651622222042001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياسراء نبيل علي خلف23661622222042003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياسماء عبد الرحمن محمود عبد الكريم23671622222042005

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياسماء كاظم صباح حسين23681622222042006

كلية القانون/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيامل علي عبد الحميد نجم23691622222042009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيايات عدي عبد الحكيم حسن23701622222042015

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيايمان جهاد داود سلمان23711622222042017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبتول سلطان محمد جاسم23721622222042019

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك اسعد مجيد خزعل23731622222042020

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك مؤيد احمد اسماعيل23741622222042022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين قاسم حسن محمد23751622222042028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين مشتاق عيسى عبد الجليل23761622222042029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين نجم عبد عوده23771622222042030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرانية محمود علوان حسين23781622222042034

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيروان هادي احمد صالح23791622222042036

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء كامل نعمه قاسم23801622222042045

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا سلمان23811622222042046

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب محمد جاسم عنايه23821622222042052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب محمد ذياب علي23831622222042053

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب منصور موسى بستان23841622222042054

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيساره كاظم حريب مذخور23851622222042056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى جمال عبد الرحيم عبد الصمد23861622222042057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى سعد هاشم علك23871622222042058

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى طه ياسين طه23881622222042059

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسلمى فوزي ياسين موسى23891622222042061

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسلوى شهاب احمد خضير23901622222042062

كلية اآلداب/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيطيبه عبد الرحمن عبد الجبار صالح23911622222042065

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيطيبه ماهر علي عبد علي23921622222042066

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيطيف عبد الخالق بدر عطيه23931622222042067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيغدير جواد عبد الكاظم لفته23941622222042070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه حسن قاسم حسن23951622222042074

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه حسين جاسم صالح23961622222042075

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه زياد ياسين موسى23971622222042076

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه عباس لفته ضاحي23981622222042077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه عبد الرسول زهراو منصور23991622222042078

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه علي فاخر عبود24001622222042080
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه محمد قاسم داود24011622222042083

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه نوري رمضان معتوق24021622222042084

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفدك الزهراء طارق مجيد خزعل24031622222042085

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمروه علي موسى بستان24041622222042087

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم عبد االمير قاسم حسون24051622222042089

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم عبد الحسين عبد هللا حمد24061622222042090

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم مرتضى مطشر عبد الحسين24071622222042096

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمنار حسن علي جاسم24081622222042098

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيميسم عماد مالك عبد الرزاق24091622222042099

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور الهدى حامد عبد الحميد جاسم24101622222042104

كلية القانون/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور الهدى ياسين كاظم ياسين24111622222042107

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهاجر منذر خالد عيسى24121622222042111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهاجر نجم عبد هللا ابراهيم24131622222042113

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهديل طالب عبد الرضا محسن24141622222042117

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيياسمين شاكر محمود عبد الكريم24151622222042118

كلية القانون/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيياسمين عباس حسين عبد الرزاق24161622222042119

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبياسراء حيدر محمد جواد حميد24171622222044003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيبتول باسم جاسم محمد24181622222044010

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيبتول مكي جواد مغامس24191622222044011

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيبلقيس جاسم عبد الوهاب جاسم24201622222044012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيبنين حسين عذبي حمود24211622222044014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيتبارك نصير محمد علي حسين24221622222044016

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيحصة عمار كامل عبد القادر24231622222044018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيحوراء عقيل مسلم مزعل24241622222044024

كلية القانون/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيروان ستار حسين شغاتي24251622222044031

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزهراء شهاب احمد محمد24261622222044034

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزهراء عبد الرضا خلف محمد24271622222044036

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزهراء عبد المجيد خليل ابراهيم24281622222044037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب رائد اسماعيل ابراهيم24291622222044042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب سبتي قحطان عبد الوهاب24301622222044043

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب شاكر شعبان حسن24311622222044044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب فوزي محمد علي24321622222044048

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب كريم سلطان زهير24331622222044049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيزينب يوسف عبد الواحد عبد علي24341622222044050

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيسجى محمود شاكر عواد24351622222044052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيصفا سعد كاظم شمخي24361622222044055

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيطيبه عبد الجليل حمود ادريس24371622222044058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيطيبه علي منشد عويد24381622222044059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيعال مهدي عبد الساده فرحان24391622222044062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيفاطمة حيدر عبد الكاظم حنظل24401622222044066
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كلية اآلداب/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيفاطمه عالء عبد الصاحب حسن24411622222044067

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيفاطمة علي عبد هللا عبد الرحمن24421622222044068

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمريم عيسى يوسف عيسى24431622222044071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيمريم يوسف نعمة يوسف24441622222044072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينازك احمد عبد هللا عبد الواحد24451622222044075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيندى عبد الهادي عبد الجليل احمد24461622222044077

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينور الهدى حسين علي جميل24471622222044082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينورا حاتم بدر عبد الرحمن24481622222044086

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبينورا كاظم حسن علي24491622222044088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيهبه جعفر حمزه عباس24501622222044090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيهدى شوقي شلش كاظم24511622222044091

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيوئام منذر عبد القادر صالح24521622222044092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتادبيوجدان جواد كاظم دخينة24531622222044093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية حيفا للبناتادبياطياب عادل عباس جاسم24541622222045001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية حيفا للبناتادبياطياف فائز شاكر محمود24551622222045002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية حيفا للبناتادبياماني لؤي جاسم دايخ24561622222045004

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية حيفا للبناتادبيامينه عالء محمود طه24571622222045005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية حيفا للبناتادبيايات عباس كماش كزار24581622222045006

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية حيفا للبناتادبيايالف حيدر عبد االمير جعفر24591622222045007

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية حيفا للبناتادبيايمان معتوق جدوع معتوق24601622222045008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية حيفا للبناتادبيايه عباس لعيبي عبد علي24611622222045009

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية حيفا للبناتادبيبدور محمد لقمان يعقوب24621622222045011

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية حيفا للبناتادبيبنين عباس لعيبي عبد علي24631622222045013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية حيفا للبناتادبيبنين علي جواد كاظم24641622222045014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية حيفا للبناتادبيبنين عماد حافظ يونس24651622222045015

كلية القانون/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية حيفا للبناتادبيبنين قاسم جاسم حمد24661622222045016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية حيفا للبناتادبيبنين مرتضى منصور طاهر24671622222045017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية حيفا للبناتادبيتبارك موسى عبد الكاظم يعقوب24681622222045018

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية حيفا للبناتادبيجنان مزهر شراد ظاهر24691622222045020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية حيفا للبناتادبيجيهان عبد هللا نعمان نجم24701622222045021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية حيفا للبناتادبيحنان حسن مهلهل صباح24711622222045022

كلية اآلداب/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء صدام مطشر عبد الحسين24721622222045024

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية حيفا للبناتادبيدعاء عامر احمد علي24731622222045028

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية حيفا للبناتادبيرباب يوسف يونس جاسم24741622222045030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية حيفا للبناتادبيرقيه رمزي نوري عيسى24751622222045031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية حيفا للبناتادبيرقيه قاسم سالم عبد الحسين24761622222045032

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية حيفا للبناتادبيرواء صادق محمد جواد عبد الرضا24771622222045033

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء حيدر عبد السالم خليل24781622222045035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء فؤاد جواد كاظم24791622222045038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء محمد رضا مجيد عدنان24801622222045040
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية حيفا للبناتادبيزينب جري عبد االمير يوسف24811622222045041

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية حيفا للبناتادبيزينب خالد عبد هللا علي24821622222045042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية حيفا للبناتادبيزينب سعد عبد العزيز قاسم24831622222045043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية حيفا للبناتادبيزينب عقيل صادق زعالن24841622222045045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية حيفا للبناتادبيزينب قاسم مصطر عبد الكريم24851622222045046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية حيفا للبناتادبيزينب مؤيد عبد الحسين عبد الرضا24861622222045048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية حيفا للبناتادبيزينب ناصر نعر كطان24871622222045049

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية حيفا للبناتادبيزينب نعمه جعفر محسن24881622222045050

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية حيفا للبناتادبيزينب هاشم فاضل غانم24891622222045051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية حيفا للبناتادبيساره رعد محمد خضير24901622222045053

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية حيفا للبناتادبيساره علي كاظم خلف24911622222045055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية حيفا للبناتادبيشهد امجد عبد الحسين عبد الرضا24921622222045057

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية حيفا للبناتادبيشهد عبد الكريم ربيع موسى24931622222045058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية حيفا للبناتادبيعذراء غسان غالب موسى24941622222045061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية حيفا للبناتادبيغدير أسعد يوسف عبد الرزاق24951622222045062

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية حيفا للبناتادبيغدير عبد السالم سامي رجب24961622222045064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية حيفا للبناتادبيغفران عدنان صادق عباس24971622222045065

كلية اآلداب/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه الزهراء حسين عبد االمير محمد24981622222045068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه عباس عجيل لفته24991622222045069

كلية اآلداب/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه مشتاق سعيد خماس25001622222045073

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية حيفا للبناتادبيكواكب نبيل عبد القادر عيسى25011622222045074

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية حيفا للبناتادبيمريم ميثم احمد شهاب25021622222045078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية حيفا للبناتادبيمريم ميثم هادي محمد25031622222045079

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية حيفا للبناتادبيمنار جابر عبد الخالق جابر25041622222045080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية حيفا للبناتادبيمنار عبد الرضا محمود يونس25051622222045081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية حيفا للبناتادبينبا عبد الرزاق خلف سعود25061622222045082

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية حيفا للبناتادبيندى ثائر جمعه شهاب25071622222045083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية حيفا للبناتادبيندى ضياء طعمة عبد العالي25081622222045085

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية حيفا للبناتادبينرجس صالح وهيب قاسم25091622222045086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية حيفا للبناتادبينور مثنى حميد عبد العالي25101622222045087

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية حيفا للبناتادبيهاجر عباس حمزه عباس25111622222045088

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية حيفا للبناتادبيهبه زكي مطشر عبد الحسين25121622222045090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية حيفا للبناتادبييقين علي جمعه عبد الباري25131622222045092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية صنعاء للبناتادبياطياف ميثم علي حسين25141622222046001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية صنعاء للبناتادبيبنين عبد الباري جمعه فعيل25151622222046006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية صنعاء للبناتادبيبيادر عمار ردام لزم25161622222046007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت556.0079.43اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء محمد علي عتيوي25171622222046008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية صنعاء للبناتادبيرقيه محمد باهض عبد النبي25181622222046011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية صنعاء للبناتادبيرنين محمود لفته عبيد25191622222046012

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب ناطق قاسم محمد25201622222046014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه حكمت جابر هادي25211622222046015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه مؤيد يوسف سعود25221622222046016

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه محسن هاشم طعمه25231622222046017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية صنعاء للبناتادبيليله عبد الحاكم حافظ عذافه25241622222046018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية صنعاء للبناتادبيمريم عبد هللا عبد الجبار نجم25251622222046019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية صنعاء للبناتادبيمنى جاسم محمد مزبان25261622222046020

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيام البنين كاظم زايد الزم25271622222047001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيبنين عباس عبد الرضا خلف25281622222047004

كلية القانون/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيبنين علي مرزوق علي25291622222047005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيحوراء قتيبة شاكر حسن25301622222047006

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء خلف صدام حسين25311622222047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء علي شاتي خضير25321622222047012

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء فكري راضي عبد الساده25331622222047013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء محمد باقر زباري25341622222047014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء نبيل خالد جمعه25351622222047015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب باسم عبد االمام عيدان25361622222047016

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب جليل خضير مزبان25371622222047017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب قاسم جار هللا فريح25381622222047021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيساره عبد الزهرة كطان كعيبر25391622222047023

كلية اآلداب/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيشهد حمزه عبد الحسن عليوي25401622222047024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيغدير يعقوب حسن بناي25411622222047026

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمه علي حميد حنوش25421622222047028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبينور الهدى عالء حسين جبل25431622222047029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبينور الهدى هاشم محمد نشيد25441622222047030

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية البيان للبناتادبيام كلثوم فاضل علي سليمان عبد النعيم25451622222048002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية البيان للبناتادبيبتول ميثاق راضي محمد25461622222048007

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية البيان للبناتادبيبنين قاسم جبر خليفه25471622222048010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية البيان للبناتادبيحنين حامد عريبي عباس25481622222048011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية البيان للبناتادبيخديجه هادي كاظم شامخ25491622222048014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية البيان للبناتادبيرحاب نعمان الزم خنجر25501622222048015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية البيان للبناتادبيرقيه احمد هادي حميد25511622222048016

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية البيان للبناتادبيرقيه علي محسن مهدي25521622222048017

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عبد الرحيم طارق جاسب25531622222048018

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية البيان للبناتادبيزهراء منذر مال هللا عبد الواحد25541622222048020

كلية القانون/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية البيان للبناتادبيزهراء نوري هاشم محمد25551622222048021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية البيان للبناتادبيزهره ماهر جار هللا كريم25561622222048022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية البيان للبناتادبيزينب عبد الرضا خلف زامل25571622222048025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية البيان للبناتادبيزينب كريم كحط عبد هللا25581622222048026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية البيان للبناتادبيسبأ نعمه ناصر عبيد25591622222048027

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية البيان للبناتادبيسحر ماجد خلف عكيرف25601622222048030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية البيان للبناتادبيسكينه جاسم علي حسين25611622222048031

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية422.0060.29اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه اسعد مهدي علي25621622222048033

كلية اآلداب/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه هشام احمد مناوي25631622222048035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية البيان للبناتادبيمريم خيري عبيد حمادي25641622222048036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية البيان للبناتادبيمريم ناصر لفته محمد25651622222048037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية البيان للبناتادبينور ستار جبار مهلهل25661622222048040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية البيان للبناتادبينور عمران موسى حسين25671622222048041

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية البيان للبناتادبيهجران مردان قاسم غانم25681622222048042

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية البيان للبناتادبيهدى عقيل جودي نمر25691622222048043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية البيان للبناتادبيوديان مردان قاسم غانم25701622222048045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياسراء ماجد عبد االمام سلمان25711622222049001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياالء اسكندر مهدي عبادي25721622222049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياالء ستار خالد شرهان25731622222049003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياماني عدنان عبد الواحد نصيف25741622222049005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيامنه كامل عبد هللا عبد الرضا25751622222049006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيايات حسين حمادي عبد الواحد25761622222049007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيايات عدنان تركي شناوه25771622222049008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيايات هيثم خلف هاشم25781622222049010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيايمان ثائر داود عويد25791622222049012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبتول حسين ابراهيم حسين25801622222049014

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبتول كريم حسين شبيب25811622222049015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنت الهدى مرتضى خليل رحمه25821622222049017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنت الهدى معتز صالح محسن25831622222049018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين علي حميد عبد علي25841622222049019

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين ناظم حميد حبيب25851622222049020

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتقى قاسم عبد الساده جار هللا25861622222049021

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحنين حيدر عبود سواد25871622222049023

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء جابر نعيم مزعل25881622222049024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء حليم دينار حسون25891622222049025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء صادق كاظم رباط25901622222049026

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء منذر حمد شهاب25911622222049029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيخالده عبد الرحيم حمزه عباس25921622222049031

كلية القانون/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرقيه عبد علي محمد فاضل25931622222049036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرقيه هاني كاظم حمادي25941622222049037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيروان منير ياسين عبد النبي25951622222049038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء حامد غني محمد25961622222049039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء حسين جمعه رشيد25971622222049040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء حسين حبيب محمد25981622222049041

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء صالح نوري جاسم25991622222049043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء عادل لعيبي كريم26001622222049044
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء عباس حسن جاسم26011622222049045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء عبد الحسين علي عبيد26021622222049046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب احسان عاشور معتوق26031622222049048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب احمد صادق خلف26041622222049049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب اسعد عبود عبد الساده26051622222049051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب حسن سلمان علي26061622222049053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب كاظم حسين جاسم26071622222049054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب ميثاق طالب عبد هللا26081622222049055

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب ناجي حسب علي26091622222049056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينه خالد رحيم زنبور26101622222049058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيساره مصطفى ضياء محمد26111622222049059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسجى كريم نصيف حمد26121622222049062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشفاء ناظم خزعل جوده26131622222049063

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشمس محمد شاكر نافل26141622222049064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشهد اكرم هاشم عبد26151622222049065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشرين صفاء لطيف حسن26161622222049067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيضحى احمد عبد الرحيم ظاهر26171622222049068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه احمد عبد الغني عباس26181622222049070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه جاسم محمد علي26191622222049072

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه حسام غني محمد26201622222049073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه عبد هللا جبار عبد هللا26211622222049078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه كاظم حسين جاسم26221622222049079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه محمد عبد الواحد سهر26231622222049080

كلية القانون/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه محمد محمود عبد الزهره26241622222049081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمه مصطفى ياسين منصور26251622222049082

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيكفايه سالم طاهر خنفر26261622222049085

كلية القانون/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمريم محمد ناصر محمد26271622222049088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمريم مسلم عدنان غضبان26281622222049089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمريم مهند عبد الحسين بايش26291622222049090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيناديه احمد ضيغم سلمان26301622222049092

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينبأ جعفر عبد النبي ناصر26311622222049094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينبأ عباس عبد هللا عباس26321622222049095

كلية القانون/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينداء حسين عبد االمير فالح26331622222049098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينرجس صالح هاشم جري26341622222049099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينور ابراهيم احمد مكي26351622222049100

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينور الهدى امجد عبد الحافظ حنون26361622222049102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينوره صبيح عبد الرضا علي26371622222049106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهبه رعد دحل سويد26381622222049109

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهدى عباس محمود عباس26391622222049110

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية الفاو للبناتادبيابتهال عبد هللا محمد مال هللا26401622222050002
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57اعدادية الفاو للبناتادبيامنة علي حسين علي26411622222050003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية الفاو للبناتادبيبتول علي موسى جعفر26421622222050005

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الفاو للبناتادبيبنين عبد الهادي خليل يعقوب26431622222050007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك قاهر عطية صالح26441622222050008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية الفاو للبناتادبيدالل فؤاد عبد الرضا يوسف26451622222050011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء عدنان هاشم محمد26461622222050016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الفاو للبناتادبيزينب اياد خلف علي26471622222050018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الفاو للبناتادبيزينب حيدر حامد مبرم26481622222050019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الفاو للبناتادبيشهد يوسف مشاري يعقوب26491622222050026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الفاو للبناتادبيضنى محمد خلف فياض26501622222050027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمة اياد صباح حنظل26511622222050029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمة توفيق عبد المجيد جاسم26521622222050030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمة حسن جاسب شالكة26531622222050031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمة ظاهر حبيب عباس26541622222050033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الفاو للبناتادبيلولوه علي رجب حميد26551622222050034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية الفاو للبناتادبيمشاعل عبد السالم حسن سلمان26561622222050035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الفاو للبناتادبيمكية حازم غضبان خنياب26571622222050036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الفاو للبناتادبيمنار سمير مهلهل زهراو26581622222050037

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية الفاو للبناتادبيهالة سبتي ياسين عبد المجيد26591622222050039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الفاو للبناتادبيهند جميل محمد داود26601622222050041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية شط العرب للبناتادبيآمنة حسين يونس ماهود26611622222051002

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية شط العرب للبناتادبياديان صالح شلوان مجيد26621622222051003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية شط العرب للبناتادبياساور رائد عبد الجليل حميد26631622222051004

كلية القانون/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية شط العرب للبناتادبياسراء كاظم حسين علي26641622222051005

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية شط العرب للبناتادبيام البنين سالم امين تامول26651622222051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية شط العرب للبناتادبيام البنين عبد الرزاق حميد جواد26661622222051007

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية شط العرب للبناتادبيامنة عبد الرزاق محمد احمد26671622222051008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية شط العرب للبناتادبيايات حيدر عبد الرزاق سهر26681622222051009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية شط العرب للبناتادبيايات علي قاسم محمد26691622222051010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية شط العرب للبناتادبيبتول حسين نادر عباس26701622222051011

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية شط العرب للبناتادبيتبارك علي محسن فرج26711622222051014

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية شط العرب للبناتادبيتبارك مكي علي فاضل26721622222051015

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية شط العرب للبناتادبيجنات ماجد حميد حسن26731622222051016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية شط العرب للبناتادبيحنان محمد محسن حمود26741622222051017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية شط العرب للبناتادبيحنين ستار جبار ناصر26751622222051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية شط العرب للبناتادبيحنين عادل عبد الواحد عبد الرضا26761622222051020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء حسن حامد محسن26771622222051022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية شط العرب للبناتادبيرسل سلمان عبود علي26781622222051024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء اياد عبد الجبار محمد26791622222051026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء حميد عبد السادة هيال26801622222051027
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كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء سالم جميل حسن26811622222051028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عبد الجبار محمد باقر صالح26821622222051029

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء عبد الرضا عبد المحسن عبد الرضا26831622222051030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء كريم ناصر جويعد26841622222051033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء محمد مهجر جلود26851622222051034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء محمد مهدي مزعل26861622222051035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء ناظم دهر بدر26871622222051036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية شط العرب للبناتادبيزهرة عماد علي فاضل26881622222051037

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب اسعد عبد هللا فرحان26891622222051038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب حسين حمود شخيتر26901622222051040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب سالم حسين علي26911622222051041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عباس خضير جواد26921622222051042

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب علي محيسن موحي26931622222051043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب كامل داود حميد26941622222051044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب مسلم عبد الكاظم عبد الرحمن26951622222051045

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب نجاح وفي عائش26961622222051046

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية شط العرب للبناتادبيسلمى خالد عبد هللا عوفي26971622222051048

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية شط العرب للبناتادبيسمرقند عادل حميد سلمان26981622222051049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية شط العرب للبناتادبيسمية عبد الرضا محمد علي فرحان26991622222051050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية شط العرب للبناتادبيسهام باسم ناصر شبيب27001622222051051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية شط العرب للبناتادبيشهد جواد كاظم حمد27011622222051052

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية شط العرب للبناتادبيشوك رياض عطيه لهمود27021622222051053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية شط العرب للبناتادبيعدن علي عبد الرضا مال هللا27031622222051054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية شط العرب للبناتادبيغدير ستار حامد جبار27041622222051055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية شط العرب للبناتادبيغفران علي عبد الزهرة بشير27051622222051056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة جاسم زعالن خلف27061622222051059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة جهاد دايخ حاتم27071622222051060

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية428.0061.14اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة حيدر عبد علي وهب27081622222051061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة سالم عبد الجليل ابراهيم27091622222051062

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة عباس شامخ سلومي27101622222051063

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة عدنان كاظم عبد هللا27111622222051064

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة عقيل نعمه جاسم27121622222051065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة ماجد كاظم مالك27131622222051066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمة هيثم احمد هاشم27141622222051067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية شط العرب للبناتادبيلقاء مازن حميد شهاب27151622222051070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم عامر جرو غانم27161622222051072

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم عبد الرضا كاظم نجم27171622222051073

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0066.57اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم لؤي عبد الرزاق غضبان27181622222051075

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم مرتضى عبد اللطيف طاهر27191622222051076

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم يوسف يعقوب طالب27201622222051077
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية شط العرب للبناتادبيمالك مرتضى فيصل محسن27211622222051078

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية شط العرب للبناتادبيمها عادل حيدر جمعي27221622222051079

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية شط العرب للبناتادبينبأ عارف جاسم محمد27231622222051080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة653.0093.29اعدادية شط العرب للبناتادبينبأ كاظم مزهر وادي27241622222051081

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية شط العرب للبناتادبينجالء عالء جبار سلمان27251622222051082

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية شط العرب للبناتادبينرجس عباس عبد السادة حبيب27261622222051083

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية شط العرب للبناتادبينرجس قاسم ناصر كاظم27271622222051084

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية شط العرب للبناتادبينور حسن زغير هدير27281622222051085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية شط العرب للبناتادبينور حيدر علي عباس27291622222051086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية شط العرب للبناتادبينوران مكي علي فاضل27301622222051087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية شط العرب للبناتادبيهدى حاجم علي حسين27311622222051088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية شط العرب للبناتادبيهدى سالم نادر عباس27321622222051089

كلية اآلداب/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية العلياء للبناتادبياديان مشتاق طالب حاتم27331622222052002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية العلياء للبناتادبيامنه ضياء عبد الكريم محسن27341622222052003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية العلياء للبناتادبيامنه مؤيد محمد خضير27351622222052004

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية العلياء للبناتادبيايات نوري عيسى جنديل27361622222052006

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57ثانوية العلياء للبناتادبيايه عباس فاضل عبد الباري27371622222052007

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية العلياء للبناتادبيايه عماد كاظم عبد هللا27381622222052008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية العلياء للبناتادبيبدور عبد هللا معتوق سوادي27391622222052010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية العلياء للبناتادبيبنين حامد ياسر عسير27401622222052011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية العلياء للبناتادبيبنين سالم موسى قنبر27411622222052012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية العلياء للبناتادبيبنين عبد الرحمن علي حسين27421622222052013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية العلياء للبناتادبيتبارك اثير جبار كاظم27431622222052015

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية العلياء للبناتادبيحنين فاضل عباس علي27441622222052017

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية العلياء للبناتادبيحوراء عبد الستار هادي عبود27451622222052018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية العلياء للبناتادبيرقية قاسم يعقوب يوسف27461622222052021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية العلياء للبناتادبيرقية كامل خصاف حسين27471622222052022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية العلياء للبناتادبيرنين حسين علي محمود27481622222052023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية العلياء للبناتادبيروان باسل سامي نجم27491622222052024

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء امين سعد مزبان27501622222052025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عبد الحسن عبود سويد27511622222052028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عبد الكريم مهدي لفته27521622222052030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عالء حسين شويل27531622222052031

كلية القانون/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء علي صبري جاسم27541622222052032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عماد جاسم محمد27551622222052033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عواد صالح عبد هللا27561622222052034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية العلياء للبناتادبيزهره يوسف طه شهاب27571622222052035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية العلياء للبناتادبيزينب اياد جاسم محمد27581622222052036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية العلياء للبناتادبيزينب حسين جبار خلف27591622222052037

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية العلياء للبناتادبيساره يوسف احمد يوسف27601622222052043

417 من 69صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية العلياء للبناتادبيشهد سالم بسام سباهي27611622222052044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية العلياء للبناتادبيشهد صالح مهدي شهاب27621622222052046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية العلياء للبناتادبيضحى جاسم كاظم علي27631622222052049

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه باسم عبد الوهاب حسون27641622222052052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه خيري فاخر خضير27651622222052053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه سعيد كاظم علي27661622222052054

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه ضياء جري عاشور27671622222052055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه كاظم صاحب ثامر27681622222052056

كلية القانون/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه نعمه جاسم محمد27691622222052059

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمه هادي لفته كاظم27701622222052060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية العلياء للبناتادبيقطر الندى عباس كاظم مخنن27711622222052061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية العلياء للبناتادبيلمى ضياء محمد جاسم27721622222052063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية العلياء للبناتادبيلمياء محمد عبد النبي فاضل27731622222052064

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية العلياء للبناتادبيليلوه انور ناصر خليل27741622222052065

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية العلياء للبناتادبيمريم سامي حسون صالح27751622222052067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية العلياء للبناتادبيمريم عبد المطلب عون علي27761622222052068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية العلياء للبناتادبيمريم محمد راضي حميد27771622222052069

كلية اآلداب/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية العلياء للبناتادبيمريم ناجي جنيح حمد27781622222052070

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية العلياء للبناتادبيمريم هادي كاظم جاسم27791622222052071

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية العلياء للبناتادبينبأ عباس عبد الرضا عبد علي27801622222052072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية العلياء للبناتادبينور حسين عباس علي27811622222052073

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية العلياء للبناتادبيهاجر نبيل ابراهيم حسن27821622222052075

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية العلياء للبناتادبيهبة عالء حسين مكي27831622222052076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية العلياء للبناتادبيهبه قتيبة صالح عسير27841622222052078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية العلياء للبناتادبيهبه محمد ناصر سبتي27851622222052079

كلية القانون/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية العلياء للبناتادبيهدى رائد توفيق حسن27861622222052080

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية العلياء للبناتادبيهدى مقداد سالم مشحوت27871622222052081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية العلياء للبناتادبيهديه يوسف حسن محمد27881622222052082

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية العلياء للبناتادبيهيفاء جواد كاظم كطان27891622222052083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الخنساء للبناتادبياميمه اسعد فرج سبتي27901622222054002

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الخنساء للبناتادبيايمان علي حسين عليوي27911622222054005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين فاضل غميس علي27921622222054007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الخنساء للبناتادبيرواء عبد الكريم علي عبد المحسن27931622222054010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الخنساء للبناتادبيروان فاضل حسن محمد27941622222054011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء اسامه شفيق عبد الزهره27951622222054012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حسين علي محمد27961622222054014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حيدر فرحان صالح27971622222054016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء خالد عبد الكريم معن27981622222054017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء رافد قادر عباس27991622222054018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عباس جاسم علي28001622222054020
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كلية اآلداب/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عماد لعيبي علي28011622222054021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد ضياء خضير28021622222054023

كلية اآلداب/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء نبيل علي خلف28031622222054024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب رياض محمد حسين صالح28041622222054026

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عماد محمد عبد الواحد28051622222054028

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب فراس محمد كاظم28061622222054029

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد كاظم خلف جاسم28071622222054032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء حسين سلمان جوده28081622222054034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه دريد سلمان جيجان28091622222054038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه ضياء حسين عبيد28101622222054039

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عادل شاتي شهوان28111622222054040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عقيل شهد علي28121622222054041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه محمد امين مهدي حسن28131622222054043

كلية اآلداب/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه مضر عبد الحسن شالل28141622222054044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه يوسف يعقوب عبد28151622222054045

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الخنساء للبناتادبيكوثر حيدر حبيب حاوي28161622222054047

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية الخنساء للبناتادبيمروه عاتي عبد العالي عاتي28171622222054049

كلية القانون/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم عدي نوري ماضي28181622222054050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية الخنساء للبناتادبيملك مازن رشيد عجيمي28191622222054051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتادبينور احمد ناظم محمد28201622222054053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى ضياء عاشور رمضان28211622222054058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى عبد الرضا محسن حميد28221622222054059

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية العقيدة للبناتادبيأماني باسم احمد طعمة28231622222055001

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية العقيدة للبناتادبيآيات عبد علي محمد عبود28241622222055002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية العقيدة للبناتادبيأيات وسام حليم خضير28251622222055003

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية العقيدة للبناتادبيآيات يحيى رجب خضر28261622222055004

كلية اآلداب/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية العقيدة للبناتادبيأيه رياض صالح عبد الجليل28271622222055005

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية العقيدة للبناتادبيابتهال عبد المنعم خلف عبد هللا28281622222055007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29ثانوية العقيدة للبناتادبياسراء كريم سالم ضيدان28291622222055008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية العقيدة للبناتادبيحنان حامد احمد عبود28301622222055014

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين محمد اسماعيل يوسف28311622222055015

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية العقيدة للبناتادبيدانيا حسن عبد الصاحب حسن28321622222055016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية العقيدة للبناتادبيدينا سامي علي معتوق28331622222055018

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء حسنين علي حسين28341622222055021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء عبد الرضا محمد خضير28351622222055023

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء ماهر سلمان عبد الباري28361622222055024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية العقيدة للبناتادبيسرى اياد زباري عبد الزهرة28371622222055027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية العقيدة للبناتادبيشهد علي مجيد عبيد28381622222055029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية العقيدة للبناتادبيعبير أحمد علي حسين28391622222055031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية العقيدة للبناتادبيغدير علي هاشم محمود28401622222055034
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كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة حسن بدر عبد العالي28411622222055037

كلية اآلداب/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة علي حسين عبد النبي28421622222055039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة محمد مجيد سلمان28431622222055042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية العقيدة للبناتادبيفدك الزهراء كاظم جبار مكطوف28441622222055044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية العقيدة للبناتادبيقطوف عادل يعقوب عواد28451622222055045

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية العقيدة للبناتادبيكريمة أخالص حسين عباس28461622222055046

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية العقيدة للبناتادبيكوثر عبد المنعم خلف عبد هللا28471622222055048

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم عباس محسن موسى28481622222055049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية العقيدة للبناتادبينور الزهراء علي هاشم محمود28491622222055052

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية العقيدة للبناتادبينور صباح شويش صباح28501622222055055

كلية القانون/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية العقيدة للبناتادبيهدى عبد الكريم عبد هللا محمد28511622222055057

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية العقيدة للبناتادبيياسمين عبد الكريم عباس حسن28521622222055059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية العباسية للبناتادبياسراء رعد محمد عبد هللا28531622222057001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية العباسية للبناتادبيالزين رعد تركي محمد28541622222057002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية العباسية للبناتادبياماني فاضل عبد الزهره حسن28551622222057003

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية العباسية للبناتادبيبنين مسلم مهدي رسن28561622222057006

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية العباسية للبناتادبيبيداء حيدر خضير عجيل28571622222057007

كلية اآلداب/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية العباسية للبناتادبيتيماء عبد القادر عبد الكريم صلبوخ28581622222057008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية العباسية للبناتادبيجنات مؤيد كاظم عبد هللا28591622222057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية العباسية للبناتادبيجنه حسين رحيم رسن28601622222057010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية العباسية للبناتادبيحوراء حسن عيدان حواس28611622222057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية العباسية للبناتادبيرقيه عقيل عيسى ابراهيم28621622222057015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء علي محمد علي حسين28631622222057022

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء ليث عيسى كاظم28641622222057024

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية العباسية للبناتادبيزينب خالد جميل مطر28651622222057026

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية العباسية للبناتادبيزينب مرتضى علي حسين28661622222057028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية العباسية للبناتادبيزينب مسلم مهدي رسن28671622222057029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية العباسية للبناتادبيضحى حسين حميد عبد علي28681622222057034

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمه عادل عبد القادر محمد28691622222057038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمه عالء كاطع جوار28701622222057041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية العباسية للبناتادبيمريم طالب بهجت حسن28711622222057043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية العباسية للبناتادبيمريم لطيف اعبادي عبد الرسول28721622222057044

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية العباسية للبناتادبينرجس علوان فاضل عيسى28731622222057046

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية العباسية للبناتادبينور قاسم عبد العزيز محمد28741622222057047

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية العباسية للبناتادبيهاجر هشام حسين جوهر28751622222057048

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية العباسية للبناتادبيهدى مازن عدنان خلف28761622222057049

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية العباسية للبناتادبييمامه خالد صبار بشير28771622222057050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياساور محمد احمد جاسم28781622222059001

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياسراء عبد الزهره رفيع دنبوس28791622222059002

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيايه رعد سعدون فاضل28801622222059006

417 من 72صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحوراء عدي احمد شهاب28811622222059010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحوراء علي يوسف صداع28821622222059012

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيرقيه خضير عباس محمد28831622222059015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء ساجد عبد الزهره غالي28841622222059019

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب احمد فاضل داود28851622222059022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيساره ثامر صالح عبد القادر28861622222059024

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيشيخه اسعد فالح عبد هللا28871622222059025

كلية اآلداب/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه علي حسين علي28881622222059029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه مازن جواد كاظم28891622222059030

كلية القانون/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمريم ياسين جاسم محمد28901622222059032

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينور الهدى عباس علي جاسم28911622222059035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينور محمد عبد الزهره مهودر28921622222059036

كلية القانون/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيأبتسام هاشم قاسم كاظم28931622222060001

كلية القانون/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيأديان عدي جواد راضي28941622222060002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياسراء علي حسين عيسى28951622222060003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياسراء قاسم كشيش جاسم28961622222060004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيام البنين مهند شهيد نتاش28971622222060006

كلية اآلداب/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيانوار حيدر عبد الخالق عبد الزهره28981622222060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايه حسن عجيل دامج28991622222060011

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبركات محمد شبر جابر29001622222060013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيتبارك حسن صدام حميد29011622222060015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيتبارك قاسم سامي منصور29021622222060016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحوراء احمد يونس علي29031622222060019

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحوراء كاظم حسان زاير29041622222060020

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرؤى رياض نجيب يوحنا29051622222060022

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرسل جبار محمد جواد كاظم29061622222060023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرسل حسيب حميد حسن29071622222060024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرقيه حامد عبد النبي معارج29081622222060025

كلية اآلداب/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيروان علي محمود جاسم29091622222060027

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء عقيل خليل ابراهيم29101622222060029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء عالء ابو الهيل معن29111622222060030

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهره مسلم مجيد عبد هللا29121622222060031

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب جواد كاظم عوده29131622222060032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب حيدر محمد خضير29141622222060033

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب ماجد عبد الوهاب عبد االمام29151622222060035

كلية القانون/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب مسلم جواد حسن29161622222060037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة682.0097.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب مصعب علي احمد29171622222060038

كلية اآلداب/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسجى ماجد يعقوب عيسى29181622222060042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيشمس حسن ضايف علي29191622222060043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيعذراء ضياء حسين علي29201622222060044
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه جواد كاظم زوير29211622222060046

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه عالء سامي يوسف29221622222060048

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه فؤاد ياسين محمد29231622222060049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه فاضل عبد العباس سالم29241622222060050

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه كاظم جواد نجم29251622222060051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه مازن داود سلمان29261622222060052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية374.0053.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه نوري عبد القادر احمد29271622222060053

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفرقان طارق شاكر علي29281622222060054

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيكوثر مفيد عبد الحسن عمران29291622222060055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمروه هاني ناصر حمود29301622222060057

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمنه هللا عبد االمير نعيم ناصر29311622222060059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينبأ حمادي عبد الرضا حمادي29321622222060060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيندى حامد حسن خلف29331622222060061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور حسان مرهف حميد29341622222060062

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهاله عبد الكريم عبد الباقي مكي29351622222060064

كلية القانون/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية مكة المكرمة للبناتادبييقين حسن صدام حميد29361622222060066

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية العروبة للبناتادبياسيا عبد هللا ابراهيم احمد29371622222061001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية العروبة للبناتادبيام البنين حبيب مجيد منصور29381622222061002

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية العروبة للبناتادبيام البنين ميثم عبد الرضا نعيم29391622222061003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية العروبة للبناتادبيبنين محمد شاكر حسين29401622222061006

كلية اآلداب/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية العروبة للبناتادبيحوراء حازم مالك جمعه29411622222061009

كلية اآلداب/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية العروبة للبناتادبيحوراء حازم محمد حسن29421622222061010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية العروبة للبناتادبيدعاء ابراهيم حاجم الزم29431622222061012

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية العروبة للبناتادبيرقيه فراس عباس عبيد29441622222061014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية العروبة للبناتادبيروان احمد عبد الخالق جري29451622222061016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء رياض خربيش منصور29461622222061019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء كاظم حريب عبد الحميد29471622222061021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء ليلو ديري عبد29481622222061023

كلية القانون/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء نبيل يوسف عبد هللا29491622222061024

كلية القانون/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية العروبة للبناتادبيزينب اسامة نجم عبد هللا29501622222061025

كلية القانون/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية العروبة للبناتادبيزينب رائد ابراهيم عيسى29511622222061026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية العروبة للبناتادبيزينب عبد الحسين مزهر منصور29521622222061027

كلية اآلداب/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية العروبة للبناتادبيساره جواد كاظم جباره29531622222061030

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية العروبة للبناتادبيساره صالح عبد الساده محمد29541622222061032

كلية اآلداب/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية العروبة للبناتادبيشمس حسين مزيد جاسم29551622222061034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمة قاسم حميد عبيد29561622222061037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمة مفيد خليفه عصمان29571622222061038

كلية اآلداب/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية العروبة للبناتادبيمروه جواد كاظم ناصر29581622222061040

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية العروبة للبناتادبيمريم سامي عبد الزهره شياع29591622222061041

كلية القانون/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية العروبة للبناتادبيمنى عبد الكريم يعقوب شريف29601622222061044
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كلية القانون/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية العروبة للبناتادبينبأ ضياء عبد الكريم سلطان29611622222061045

كلية اآلداب/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية العروبة للبناتادبينهله حسين جاسم محمد29621622222061047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية العروبة للبناتادبيهاجر مضر خليل باقر29631622222061048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية العروبة للبناتادبيهدى عبد الرزاق عبد الجليل ابراهيم29641622222061049

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية االريج للبناتادبيآبرار مخلص جناح فالح29651622222062001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية االريج للبناتادبيأسماء طارق مزعل عبد هللا29661622222062002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية االريج للبناتادبيايه فالح مهدي محمد29671622222062007

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية االريج للبناتادبيبتول حيدر عاشور علي29681622222062008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية االريج للبناتادبيبتول هاني عبد الباقي عبود29691622222062009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية االريج للبناتادبيبنت الهدى اسعد غانم شاطي29701622222062010

كلية القانون/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية االريج للبناتادبيبنين عبد الكريم مجيد قنبر29711622222062011

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية االريج للبناتادبيبنين عدي نجم عبد علي29721622222062012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية االريج للبناتادبيبنين عقيل عزيز ايوز29731622222062013

كلية القانون/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية االريج للبناتادبيتسواهن مجيد خلف جبر29741622222062015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية االريج للبناتادبيرقيم مصطفى عبد العظيم عبد النبي29751622222062017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية االريج للبناتادبيرقيه صبيح جاسم نيشد29761622222062018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية االريج للبناتادبيرواء باسم جوده راشد29771622222062019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية االريج للبناتادبيزينب حامد دينار سلمان29781622222062022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية االريج للبناتادبيزينب نبيل شيعان ضمد29791622222062026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية االريج للبناتادبيفاطمه عبد الباسط ناصر حمد29801622222062033

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية االريج للبناتادبيفاطمه قاسم حطاب مزيد29811622222062034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية االريج للبناتادبيمريم زكي محيي خلف29821622222062037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية االريج للبناتادبيمريم صبيح جاسم نيشد29831622222062038

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية االريج للبناتادبيمسا سامي رحيم كريم29841622222062039

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية االريج للبناتادبيملك حسام ماجد حميد29851622222062040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية االريج للبناتادبيمنى توفيق ضيدان قاسم29861622222062041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية االريج للبناتادبينور اياد صبيح محمد29871622222062043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االريج للبناتادبينور سامي سعيد عبد هللا29881622222062044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية االريج للبناتادبيهبه عبد الكريم لفته هاشم29891622222062045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الجمهورية للبناتادبياديان ثائر احمد بالسم29901622222063001

كلية القانون/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية الجمهورية للبناتادبيام البنين داود سالم عامر29911622222063003

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الجمهورية للبناتادبياماسي عمار لفته عكار29921622222063004

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيبسمله ضياء غازي عيدان29931622222063005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الجمهورية للبناتادبيدعاء علي عبد الكريم محمد29941622222063008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيدعاء كامل ناجي نجم29951622222063009

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء عباس حميد لفته29961622222063014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب جمال هاشم علي29971622222063019

كلية اآلداب/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيساره صدام حسين علي29981622222063022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيعذراء غازي عبد الزهره حسين29991622222063025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الجمهورية للبناتادبيعذراء كاظم فالح حسن30001622222063026
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه جبار حميد صنكور30011622222063030

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه علي عدنان مشعل30021622222063031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه محمد زاير مجمان30031622222063033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه مرتضى محمد طالب30041622222063034

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه ناظم كاظم قلي30051622222063035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه نعمه كاظم حسين30061622222063036

كلية القانون/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم عباس عبد الكريم عباس30071622222063038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم عبد هللا علي صالح30081622222063039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم مقدام عبد الحافظ ربيع30091622222063040

كلية القانون/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيمشاعل طارق صالح طالب30101622222063041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ حاتم ياسين جباره30111622222063043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الجمهورية للبناتادبينور افاق فوزي جميل30121622222063045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية الخالصة للبناتادبيايات عبد علي عباس كسير30131622222064002

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الخالصة للبناتادبيايه بشار عبد الحسن عوده30141622222064003

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الخالصة للبناتادبيبدور ماجد نصرهللا كاطع30151622222064004

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الخالصة للبناتادبيبنين حمدي كاظم خالد30161622222064005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الخالصة للبناتادبيتبارك علي عبد عبد الحسن30171622222064008

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الخالصة للبناتادبيجيهان ضياء زامل مضهضب30181622222064011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية384.0054.86اعدادية الخالصة للبناتادبيرسل حبيب عبد الهادي عباس30191622222064012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الخالصة للبناتادبيرقية منذر محمد داخل30201622222064013

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الخالصة للبناتادبيزهراء ضرغم عبد اللطيف جاسم30211622222064014

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية الخالصة للبناتادبيزهراء مالك راضي كريم30221622222064017

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الخالصة للبناتادبيسبأ حسن عباس حاجم30231622222064019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية الخالصة للبناتادبيسجود جهاد محمد جبر30241622222064020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الخالصة للبناتادبيفاطمة رسول حمود فرحان30251622222064022

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الخالصة للبناتادبيفاطمة عقيل عبد الحسين شناوة30261622222064023

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الخالصة للبناتادبيمرام جاسم محمد فيروز30271622222064024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية الخالصة للبناتادبينبأ جاسم حسين جياد30281622222064026

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14اعدادية الوثبة للبناتادبيأسراء بدر ناصر عبد هللا30291622222065001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية الوثبة للبناتادبيابتسام عباس عيادة مهاوي30301622222065005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الوثبة للبناتادبياية حازم حسين قاسم30311622222065006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الوثبة للبناتادبيبتول جعفر هندال طاهر30321622222065007

كلية القانون/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية الوثبة للبناتادبيبنين عبد الكريم خلف غضبان30331622222065010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الوثبة للبناتادبيبنين علي حسين لفتة30341622222065011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الوثبة للبناتادبيجنة حازم محمد جاسم30351622222065013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الوثبة للبناتادبيحنين احمد ناصر فالح30361622222065014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الوثبة للبناتادبيحنين سعد عبد االمير علي30371622222065015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء جاسم مريبط رسن30381622222065016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الوثبة للبناتادبيدنيا علي شرهان خنيفر30391622222065017

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية الوثبة للبناتادبيرغد حسن صدام حسين30401622222065018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الوثبة للبناتادبيرغد عبد الرضا عباس نيسان30411622222065019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء باسم مندوب جبر30421622222065020

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء خليل عبود جويعد30431622222065021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء علي جبار الزم30441622222065022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء علي شنشول عبود30451622222065023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء فاروق صالح هاشم30461622222065024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء محمد داود علوان30471622222065025

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء محمود مجيد غافل30481622222065026

كلية القانون/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب قاسم صاحب خضير30491622222065027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب ماجد جلوب عودة30501622222065028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب ماجد شياع جعفر30511622222065029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان531.0075.86اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب منصور عطاس محمد30521622222065030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الوثبة للبناتادبيسارة جواد كاظم مطشر30531622222065032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الوثبة للبناتادبيسارة عباس حسن فالح30541622222065037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الوثبة للبناتادبيعبير صالح كاظم بادع30551622222065041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الوثبة للبناتادبيغسق ادهم كاظم حسين30561622222065043

كلية القانون/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة جودة دهيم مهاوي30571622222065044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة يوسف علي دهش30581622222065046

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية الوثبة للبناتادبيفرح داود سلمان شهاب30591622222065047

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الوثبة للبناتادبيمروة ضياء كطوف داغر30601622222065049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الوثبة للبناتادبيمروة عدنان صالح حميد30611622222065050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية البتول للبناتادبياديان عالء عبد الحسن ناصر30621622222066002

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية البتول للبناتادبياروى علي حميد عبود30631622222066003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية البتول للبناتادبياستبرق سلمان فاخر يعقوب30641622222066004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية البتول للبناتادبيايات احمد حاتم جلوب30651622222066006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية البتول للبناتادبيايات علي رحيم مسلم30661622222066007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية البتول للبناتادبيبتول علي شحيت غيالن30671622222066009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية البتول للبناتادبيرباب هاني شنيشل ماشاف30681622222066018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية البتول للبناتادبيرسل حيدر قاسم جمري30691622222066019

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية البتول للبناتادبيرسل عامر موسى صالح30701622222066020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية البتول للبناتادبيزمن معله حسن جبر30711622222066022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية البتول للبناتادبيزهراء جاسم لعيبي نامل30721622222066025

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية البتول للبناتادبيزهراء جمعه الزم محمد30731622222066026

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية البتول للبناتادبيزهراء خليل حسون مناتي30741622222066028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار594.0084.86اعدادية البتول للبناتادبيزينب سامي جخيور مدهوش30751622222066035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية البتول للبناتادبيزينب سامي محبس جاسم30761622222066036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية البتول للبناتادبيزينب عبد الكريم خضير عبد الرضا30771622222066039

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية البتول للبناتادبيزينب عبد هللا جبار حرج30781622222066040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية البتول للبناتادبيزينب فرحان سوادي عبد30791622222066041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية البتول للبناتادبيزينب ودود عبد الرحيم عيسى30801622222066044
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية البتول للبناتادبيساره مكي جوالن جعفر30811622222066046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية البتول للبناتادبيشهد عباس حسين شويخ30821622222066047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية البتول للبناتادبيشهد عدنان عبد عبد الحسن30831622222066048

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه عباس حنون جليوي30841622222066052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة676.0096.57اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه عباس فاضل جبر30851622222066053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه عماد مسلم شنيشل30861622222066054

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه كريم جبر زبيدي30871622222066056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه محمد رسن كريم30881622222066057

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية البتول للبناتادبيفرح عقيل عبد الرزاق عبد الحسن30891622222066059

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية البتول للبناتادبيفرح نبيل يحيى حسن30901622222066060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية البتول للبناتادبيلبابه محمد عوده عبد30911622222066061

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية البتول للبناتادبيمريم امين جمعه شامخ30921622222066062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية البتول للبناتادبينبأ طه ياسين عبد هللا30931622222066063

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية البتول للبناتادبينبأ فرج ليلو ياسر30941622222066064

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية البتول للبناتادبيندى محسن خلف جلوب30951622222066065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية البتول للبناتادبينرجس عدي كريم باقر30961622222066066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية البتول للبناتادبينرجس مسلم فليح شجر30971622222066067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية البتول للبناتادبينرجس مطر زبون صالح30981622222066068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية البتول للبناتادبيهبه حميد بداي منشد30991622222066071

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية دجلة للبناتادبيابرار داخل عبد هللا سلطان31001622222067002

كلية القانون/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية دجلة للبناتادبياعياد وميان قاسم حمود31011622222067005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية دجلة للبناتادبيتبارك توفيق عبد الكريم ضهد31021622222067008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية دجلة للبناتادبيحنان عبد االمير داخل حريجة31031622222067009

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية دجلة للبناتادبيرقية احمد مشيري محمد31041622222067012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية دجلة للبناتادبيرقية عنيد منصور عبد الهادي31051622222067013

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء حميد يعقوب يوسف31061622222067015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية دجلة للبناتادبيزينب بشار هاشم جاسب31071622222067016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية دجلة للبناتادبيسبأ مؤيد رحمن كريم31081622222067019

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية دجلة للبناتادبيسجى عماد صاحب عويد31091622222067020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية دجلة للبناتادبيسكينة حكمت كاظم مهوس31101622222067021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية دجلة للبناتادبيشيماء فاضل محمود درويش31111622222067024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية دجلة للبناتادبيضحى سكر جبر محارب31121622222067025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية دجلة للبناتادبيطيبة حنون عبد النبي سنبل31131622222067026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمة نزار شامل عبد الكاظم31141622222067028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية دجلة للبناتادبيمروة نوري عبد الرسول ماهود31151622222067031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية دجلة للبناتادبيهدى ميالد عيسى سوادي31161622222067036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الوركاء للبناتادبياستبرق عباس رشيد عبد الحميد31171622222068002

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الوركاء للبناتادبياسراء عبد الكريم قاسم محمد31181622222068003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية الوركاء للبناتادبيايمان سالم عبد هللا بندر31191622222068007

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الوركاء للبناتادبيايمان سالم عيدان فارس31201622222068008
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كلية اآلداب/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الوركاء للبناتادبيبتول طالب فاضل طاهر31211622222068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الوركاء للبناتادبيبتول عبد كريم جاسم31221622222068011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الوركاء للبناتادبيبتول نعيم ابراهيم شلش31231622222068013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الوركاء للبناتادبيتبارك ابراهيم نجم عبد هللا31241622222068014

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الوركاء للبناتادبيتبارك حيدر علي سلمان31251622222068015

كلية اآلداب/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الوركاء للبناتادبيحنين قاسم جمال حزام31261622222068019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الوركاء للبناتادبيحوراء مؤيد نعيم موسى31271622222068020

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية الوركاء للبناتادبيرواء عبد الحسين جاسم عريبي31281622222068022

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء خضير علي موسى31291622222068024

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء طاهر بلص اشغي31301622222068026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء كاظم حسين حسب31311622222068027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء محمد راضي زوير31321622222068029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب خلف مغامس كلخان31331622222068032

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية الوركاء للبناتادبيزينب سالم لفته كريدي31341622222068034

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الوركاء للبناتادبيسجى حسين مفتن نوحي31351622222068035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية الوركاء للبناتادبيصابرين علي عبد هللا ثاوي31361622222068038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية الوركاء للبناتادبيعذراء عبد الحسين جاسم عريبي31371622222068040

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الوركاء للبناتادبيغفران حميد راشد سالم31381622222068041

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمة عبد المحسن عطيه صبر31391622222068043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الوركاء للبناتادبيمريانه رحيم شافي ماضي31401622222068046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الوركاء للبناتادبيمريم فالح عبد الصاحب خلف31411622222068047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الوركاء للبناتادبينور الهدى محمد رمضان خلف31421622222068051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الوركاء للبناتادبينور قاسم عيسى رحمه31431622222068052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبياساور عالء حسن عبد علي31441622222069001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية العهد الزاهر للبناتادبياقبال علي حسين علي31451622222069003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيام البنين سالم حسين عبد هللا31461622222069004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيام البنين ناهي هاشم يوسف31471622222069007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيايات عبد العزيز نجم عبد هللا31481622222069011

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيايمان صباح عذاري مهوس31491622222069012

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيبنين ستار حسن قاسم31501622222069014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيتبارك جواد حسحوس عبيد31511622222069017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيحنين وليد كريم خزعل31521622222069020

كلية القانون/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيرقية احمد عبد القادر معروف31531622222069026

كلية القانون/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء عبد الرزاق محمد عبد الواحد31541622222069029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء عزيز راضي عزيز31551622222069030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء عالء رسمي ناصر31561622222069031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء فرحان عبد الرضا حميد31571622222069032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء مناضل شاكر محمود31581622222069033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب خالد طالب خلف31591622222069034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب خالد لعيبي معطل31601622222069035
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينه عجيل جبار علي31611622222069037

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسرى هشام اسحاق حبيب31621622222069039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسكينة ماجد رحيم عبادي31631622222069040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيشهد رائد داغر لفته31641622222069043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيشهد رحيم طالب مفتن31651622222069044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيضحى حميد عبود حسن31661622222069047

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاتن احمد راضي نبخ31671622222069048

كلية القانون/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة الزهراء سمير مهر الدين فضل الدين31681622222069049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة سليم يعقوب يوسف31691622222069051

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة صالح حمزه عبد الرزاق31701622222069052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة محمد جاسم محمد31711622222069053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمة وسام فرحان ارجيب31721622222069054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيكوثر عدنان عمران امشاري31731622222069057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيليلى فاضل عيسى عبود31741622222069058

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور الهدى صباح كاظم حمود31751622222069063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهجران محسن قاسم حسين31761622222069065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبياديان باسم كريم جواد31771622222070001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبياسيل شاكر محمود سلمان31781622222070003

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية بنت الهدى للبناتادبيدانه مجيد هبهب راضي31791622222070008

كلية القانون/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محمد حميد كاظم31801622222070011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء مرتضى علي ابراهيم31811622222070012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب باسم محمد حمود31821622222070013

كلية اآلداب/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب رعد سامي محسن31831622222070014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد تاميم حسن ضاحي31841622222070016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغدير رحيم محسن صبيح31851622222070017

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه غالب طابور عبد الحسن31861622222070018

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه كامل امعيبد جامل31871622222070019

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط531.0075.86اعدادية بنت الهدى للبناتادبينورا يحيى رفيق ياسين31881622222070022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيبنين نظير ابراهيم احمد31891622222073001

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيحوراء جواد كاظم سياب31901622222073002

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزينب سلمان محمد عبد السيد31911622222073009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزينب عدي صادق طاهر31921622222073010

كلية اآلداب/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيسارة ضياء حسن كاطع31931622222073011

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيسارة مؤيد عبد الرزاق محمد31941622222073012

كلية اآلداب/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيسكينة خالد عبد اللطيف ياسين31951622222073013

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمة حيدر عبد الرزاق حسون31961622222073014

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيلينا محمد سلمان رحمة31971622222073016

كلية اآلداب/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية فيض الرحمن للبناتادبينبا رضا عبد الكريم علي31981622222073017

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية السيبة للبناتادبيايناس حسن علي يوسف31991622222074001

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية السيبة للبناتادبيبنين مرتضى بدر عباس32001622222074002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية السيبة للبناتادبيزهراء عبد االمير ناصر عبد هللا32011622222074004

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية السيبة للبناتادبيزهراء قاسم سبهان علي32021622222074005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية السيبة للبناتادبيفاطمه باسم حمزه عباس32031622222074009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية السيبة للبناتادبيمريم عبد الستار كباشي شمام32041622222074011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية السيبة للبناتادبينبا هشام نوري ايوب32051622222074012

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية السيبة للبناتادبينرجس كاظم مويل حسين32061622222074013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبياماني فالح حسن حاتم32071622222075001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيانوار رحيم صبري شحيت32081622222075002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيايات حقي ناصر فليح32091622222075003

كلية القانون/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيايالف غسان عاتي منصور32101622222075004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبركات علي حامد جاسم32111622222075006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبنين علي عبد الحسين نافع32121622222075008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحوراء جاسم حمام الزم32131622222075011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحوراء وليد محمد عبد الحسين32141622222075012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيرقية نهاد شايع عبد الجليل32151622222075013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء عصام عويد لفته32161622222075014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب صمد عكرف يوسف32171622222075018

كلية االعالم/جامعة ذي قار457.0065.29ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسكينة صالح بدن ساري32181622222075021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيشهد اسامة عزيز ناصر32191622222075024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيعلياء سعد ناصر فليح32201622222075025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة سلمان مطرود شياع32211622222075026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة كاظم عكرف يوسف32221622222075027

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمريم خضر عبد الحسن خمام32231622222075028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينور الهدى فالح مهدي جلوب32241622222075031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيهدى فراس محمد داود32251622222075033

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيابتهال عيسى جمعه درويش32261622222076001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية االبتسامة للبناتادبياسماء سجاد لعيبي حنظل32271622222076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية االبتسامة للبناتادبياالء عقيل عباس ربيع32281622222076006

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية االبتسامة للبناتادبيامل علي صبيح حميد32291622222076007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية االبتسامة للبناتادبيايات فراس نجم عبد هللا32301622222076008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية االبتسامة للبناتادبيايه نزار عارف علي32311622222076009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيبتول صبري خلف حسين32321622222076010

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيبنين منذر كامل مهجر32331622222076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيبنين موسى كاظم موسى32341622222076015

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية االبتسامة للبناتادبيتبارك مصطفى شبير محمد32351622222076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيحنين عالء يوسف عبد الجليل32361622222076020

كلية اآلداب/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية االبتسامة للبناتادبيحوراء مهند طالب صالح32371622222076023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية االبتسامة للبناتادبيحوراء نجم عبد هللا عيسى32381622222076024

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيراحيل عبد االمام عبد الرزاق طالع32391622222076027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية االبتسامة للبناتادبيرحاب حسن فرج عجم32401622222076029
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيرسل عبد الرسول سعدون حميد32411622222076030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيرغد باسم جاسم محمد32421622222076031

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية صفاء نجم عبد هللا32431622222076032

كلية القانون/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية محمد راضي حسين32441622222076033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء رياض كاظم عباس32451622222076037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء عباس صبار محمد32461622222076039

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء علي حسون جواد32471622222076040

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء علي طاهر علي32481622222076041

كلية اآلداب/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء مسلم عبد الزهرة احمد32491622222076042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب عدي ستار خلف32501622222076043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب علي حسين علي32511622222076044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين علي32521622222076045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب كريم جاسم سعيد32531622222076047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب مصطفى عودة جالي32541622222076048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيشمس مصطفى إسماعيل إبراهيم32551622222076050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيعائشة صالح خضير رمضان32561622222076054

كلية اآلداب/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية االبتسامة للبناتادبيعبير زاهي جاسم قاسم32571622222076055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاتن رعد علوان مختار32581622222076060

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة الزهراء احمد قاسم ثجيل32591622222076061

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة الزهراء علي فاضل سعد32601622222076062

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة حميد عبد هللا حميد32611622222076063

كلية القانون/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة عبد االمير عبد الجبار جعفر32621622222076065

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة عماد سلمان ناصر32631622222076067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة فوزي جاسم حميد32641622222076068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة قصي صادق محمود32651622222076069

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة ماجد عبد االمير عبد هللا32661622222076071

كلية اآلداب/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيقبس عبد هللا صالح محمد32671622222076073

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيمروه وليد إبراهيم عبد العظيم32681622222076074

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم عبد الرزاق قنبر جاسم32691622222076075

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم محمد عبد هللا رمضان32701622222076077

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم منذر كامل مهجر32711622222076078

كلية القانون/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيميادة احمد كامل عيسى32721622222076080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية االبتسامة للبناتادبيميالد سعيد عبد علي حسين32731622222076081

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية االبتسامة للبناتادبينبأ سلمان عبد الرزاق حسن32741622222076082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية االبتسامة للبناتادبينسمة فيصل عبد اللطيف عبد هللا32751622222076083

كلية القانون/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية االبتسامة للبناتادبينور  الهدى صفاء فيصل صالح32761622222076084

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية االبتسامة للبناتادبيهبة معن فيصل عبد القادر32771622222076085

كلية القانون/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية االبتسامة للبناتادبيهداية طالب هادي سلمان32781622222076086

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية368.0052.57اعدادية االبتسامة للبناتادبيهدى وليد حميد عبد المجيد32791622222076087

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية االبتسامة للبناتادبيوديان سهر ماجد سهر32801622222076088
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية الشام للبناتادبيازهار حميد طاهر محداد32811622222077001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الشام للبناتادبياسماء محمد جابر ابراهيم32821622222077002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الشام للبناتادبيايناس مسلم شاكر عبد علي32831622222077004

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الشام للبناتادبيبتول جاسم عبد الحسين قاسم32841622222077005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الشام للبناتادبيبنين عالء محمد محمد32851622222077006

كلية اآلداب/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الشام للبناتادبيحوراء سعدون عيدان حسين32861622222077007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية الشام للبناتادبيزهراء حسين علي كاظم32871622222077011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الشام للبناتادبيزهراء محمد قاسم جبر32881622222077016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الشام للبناتادبيزهراء مرتضى شهاب مالح32891622222077017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الشام للبناتادبيزهراء مسلم ناجي عبد علي32901622222077018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية الشام للبناتادبيزينب سلمان حسن علي32911622222077019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الشام للبناتادبيزينب صباح عبد الواحد عداي32921622222077020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الشام للبناتادبيزينب محمد جوده حمود32931622222077022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الشام للبناتادبيزينب يونس عبد العالي مهلهل32941622222077023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الشام للبناتادبيساره محمد جابر ابراهيم32951622222077025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الشام للبناتادبيسكنه عماد احمد مسافر32961622222077026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الشام للبناتادبيضحى يوسف ساري كنيهر32971622222077027

كلية القانون/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه جاسم فرج مران32981622222077028

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه خلف كريم علي32991622222077029

كلية اآلداب/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه مؤيد عكاب حاجم33001622222077033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه مجيد هاشم صالح33011622222077034

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية الشام للبناتادبيفاطمة مرتضى عبد هللا خصاف33021622222077035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الشام للبناتادبيفاطمه ناصر عطوان بدر33031622222077037

كلية اآلداب/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الشام للبناتادبيمروه مشتاق كريم جوده33041622222077040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الشام للبناتادبيمريم جاسب عبد هللا يزل33051622222077041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الشام للبناتادبينور قيصر راضي صباح33061622222077045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الشام للبناتادبينورا كاظم طعيمه وادي33071622222077046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبياالء ياسين نعيم حسن33081622222078001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيام البنين سلمان كاظم خضير33091622222078002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة613.0087.57للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيايات علي عبد كحيط33101622222078003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيبنين عادل علي محمد33111622222078004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0061.86للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيجهاد حسين حمدان هيس33121622222078005

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيحوراء خالد عبد العزيز سلمان33131622222078006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيدعاء حسين خزعل الزم33141622222078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة572.0081.71للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيزهراء حميد ازغتبر كزار33151622222078010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيزهراء طالب جبار مهوس33161622222078011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيزهراء فريد كاظم خالد33171622222078012

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيسحر باقر خلف كعيد33181622222078014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيغدير سمير صالح جوالن33191622222078015

كلية القانون/جامعة البصرة620.0088.57للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيفواطم حيدر عبد الخالق عبد الواحد33201622222078016
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة576.0082.29للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيمروه سامي جاسم تويم33211622222078017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0066.57للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيمريم حيدر ميثم هاشم33221622222078018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة525.0075.00للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيميسره ثائر حبيب يحي33231622222078019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينبأ ابراهيم مكطوف حسن33241622222078020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينسرين عالء عبد الحسين حاتم33251622222078021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينضال رافد عبد الكاظم صالح33261622222078022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة583.0083.29للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينوال حسين جاسم عويتي33271622222078023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة460.0065.71للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبينور مهيمن عبد اللطيف عبد المجيد33281622222078024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياقبال محمد عبد الرضا حاجم33291622222079003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايالف خالد عبد حديد33301622222079004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين سالم عبد الحسين كاظم33311622222079007

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء رياض عبد بدر33321622222079008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء علي رشاد سدخان33331622222079009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرتاج وليد حميد مناتي33341622222079011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرواء احمد علي سلمان33351622222079012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيروان غسان خلف فرج33361622222079013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيروان مجيد سعدون الفي33371622222079014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء داود سليم كاظم33381622222079015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء طالب عذار عبد هللا33391622222079016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء لفته جعفر موسى33401622222079020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب شاكر ناجي حبش33411622222079023

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب محمد صحن ساجت33421622222079024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب مغامس صبر ناهي33431622222079025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب وسام عيدان علي33441622222079026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشوق باسم جوده لعيبي33451622222079027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير محسن محمد جاسم33461622222079028

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه حيدر ابراهيم عبد الكريم33471622222079031

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه خير هللا قاسم كعيبر33481622222079032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه شاكر ناجي حبش33491622222079034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه نوار نزار عزيز33501622222079036

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفرقان حبيب زويد خلف33511622222079037

كلية اآلداب/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم مصطفى ربيع كريم33521622222079039

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمها عماد قاسم الزم33531622222079040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمينا توفيق غازي عجيل33541622222079041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينرجس خزعل حسين علوان33551622222079042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهدى شهيد مغامس محي33561622222079044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيوجدان فرج جاسم عليوي33571622222079045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية البسمة للبناتادبيآيات حسن عبد الزهره عويد33581622222080001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية البسمة للبناتادبيازهار ميثاق توفيق علي33591622222080003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية البسمة للبناتادبياسراء اسامة علي بكر33601622222080004
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية البسمة للبناتادبياسراء رعد عبد االمام عبود33611622222080005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية البسمة للبناتادبيام البنين صالح جبار عذاب33621622222080007

كلية القانون/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية البسمة للبناتادبيامنية عقيل نهاد عباس33631622222080008

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية البسمة للبناتادبيانعام جاسم محمد عبد الوهاب33641622222080009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية البسمة للبناتادبياية عزيز خليف الزم33651622222080011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية البسمة للبناتادبيبنين جابر عبد االمير عبد هللا33661622222080013

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية البسمة للبناتادبيبنين قاسم سالم كاظم33671622222080016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية البسمة للبناتادبيبنين هادي ضياء معيجل33681622222080018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية البسمة للبناتادبيتبارك ايوب عبد الدايم أسويدان33691622222080019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية البسمة للبناتادبيتبارك صفاء عبد الزهره كريم33701622222080020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية البسمة للبناتادبيتبارك نائل عوفي علي33711622222080022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية البسمة للبناتادبيحنين عمار اياد عبد الواحد33721622222080024

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية البسمة للبناتادبيحوراء محسن فالح حسين33731622222080025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية البسمة للبناتادبيخديجة ستار جبار اوشيح33741622222080026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية البسمة للبناتادبيدعاء دوحان سلمان عباس33751622222080028

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية البسمة للبناتادبيرباب كاظم عبد هللا زباري33761622222080029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية البسمة للبناتادبيرسل صفاء عبد فالح33771622222080030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية البسمة للبناتادبيرقية هيثم سلمان صالح33781622222080032

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية البسمة للبناتادبيرنا مجبل صباح سعدون33791622222080033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء احمد حسن عريبي33801622222080034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء ادريس عبد الرزاق جيجان33811622222080035

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء حردان وطبان علك33821622222080036

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء داود عبود سعدون33831622222080037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء محمد زاكور عناد33841622222080041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية البسمة للبناتادبيزينب اسعد عبد النبي حزام33851622222080042

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية البسمة للبناتادبيزينب داود عبود سعدون33861622222080043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية البسمة للبناتادبيزينب شاكر بشارة فزيع33871622222080044

كلية اآلداب/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية البسمة للبناتادبيزينب شاكر حمود فرحان33881622222080045

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية البسمة للبناتادبيزينب صالح جبار عذاب33891622222080046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية البسمة للبناتادبيزينب عبد الصمد فالح حميدي33901622222080047

كلية اآلداب/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية البسمة للبناتادبيزينب علي جابر علي33911622222080048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية البسمة للبناتادبيزينب فالح جبار عباس33921622222080049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية البسمة للبناتادبيزينب قصي عباس عبيد33931622222080050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية البسمة للبناتادبيزينب هاشم جبار عباس33941622222080051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية البسمة للبناتادبيسارة سالم حميد شفيق33951622222080052

كلية اآلداب/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية البسمة للبناتادبيشهد محمد عباس كاطع33961622222080056

كلية اآلداب/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية البسمة للبناتادبيشهربانة عدنان عبد النبي اسود33971622222080057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية البسمة للبناتادبيضحى سهل سلمان عبد الرزاق33981622222080058

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية البسمة للبناتادبيغدير هادي وريوش لعيبي33991622222080060

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة جاسم محمد عزال34001622222080061
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كلية القانون/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة سرمد علي صالح34011622222080064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة هادي ضياء معيجل34021622222080066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية البسمة للبناتادبيكوثر اسعد حساني شريف34031622222080067

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية البسمة للبناتادبيكوثر سعد راضي فالح34041622222080068

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية البسمة للبناتادبيمريم حسين خزعل سبهان34051622222080069

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية البسمة للبناتادبيمريم غالي عجد صحن34061622222080070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية البسمة للبناتادبيمنى عبد الحسين محمد سدخان34071622222080071

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية البسمة للبناتادبيميعاد وسام حسن عزيز34081622222080072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية البسمة للبناتادبينبأ قاسم صبيح لعيبي34091622222080073

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية البسمة للبناتادبينبا حامد محمد غضبان34101622222080074

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية البسمة للبناتادبيندى جهاد صبري معالك34111622222080075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية البسمة للبناتادبينرجس حضري فالح حسين34121622222080076

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية البسمة للبناتادبينرجس هادي كطوف داغر34131622222080078

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية البسمة للبناتادبينور الهدى خيري خلف عيسى34141622222080079

كلية اآلداب/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية البسمة للبناتادبيهبة هللا علي حسين علي34151622222080081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية البسمة للبناتادبيهبة عودة شنيدخ معيسل34161622222080082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية البسمة للبناتادبيهدى رعد مجذاب شنيشل34171622222080084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية البسمة للبناتادبيهدى سلمان شنيشل فياض34181622222080085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية البسمة للبناتادبيهدى مجبل صباح سعدون34191622222080086

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الزينبيات للبناتادبيابرار حيدر خنجر محي34201622222081001

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الزينبيات للبناتادبياسراء مجيد حميد محسن34211622222081002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية الزينبيات للبناتادبياسالم فيصل حمادي عبد علي34221622222081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الزينبيات للبناتادبياية سمير ذياب عريبي34231622222081005

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الزينبيات للبناتادبياية لبيد عبد الكريم عبد النبي34241622222081006

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الزينبيات للبناتادبيبتول ثائر جابر باهيز34251622222081007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الزينبيات للبناتادبيبتول عبد الكريم جابر جودة34261622222081008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الزينبيات للبناتادبيحوراء غزوان مرشد محمد34271622222081013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء احمد حسين داود34281622222081016

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء فهمي عبد هللا عاتي34291622222081020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء هادي راهي تريجي34301622222081021

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيزينب حيدر رشيد عبد العالي34311622222081023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الزينبيات للبناتادبيزينب يوسف جميل عبيد34321622222081027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الزينبيات للبناتادبيعذراء حسين علي جاسب34331622222081029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية الزينبيات للبناتادبيغدير عماد حميد محمد34341622222081030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمة امين حسون حسين34351622222081031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمة ستار مفتن علي34361622222081033

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمة عمار علي عباس34371622222081036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الزينبيات للبناتادبيمنار علي حسون حمد34381622222081042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الزينبيات للبناتادبيمنتهى صالح عبود حسين34391622222081043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الزينبيات للبناتادبينجلين ربيع مطشر صالح34401622222081045
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كلية القانون/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية الزينبيات للبناتادبينور قاسم محمد خضير34411622222081047

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الزينبيات للبناتادبيهبة حسين عبد هللا مرزوق34421622222081048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الزينبيات للبناتادبيوديان حسين علي جاسب34431622222081051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية الزينبيات للبناتادبيطف ياسين خضير مرزوك34441622222081052

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبتول حميد عداي جابر34451622222082004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبتول مجلس صبيح غميس34461622222082005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبتول وسام عبد الباري هاني34471622222082006

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبنين نعمة ذياب ضايف34481622222082007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيحوراء أحمد شهاب مرهج34491622222082009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيخديجة ستار مارد كنيدح34501622222082010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيدعاء مهدي حسن عجيل34511622222082011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء جاسم خنجر مكطوف34521622222082014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء كريم هاشم حميدي34531622222082017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب حسين سعدون فداوي34541622222082019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب نوري نعيم حميدان34551622222082020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيشهد ناصر سالم طارش34561622222082023

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيغفران صابر جودة خشمان34571622222082026

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه مسلوح فنجان محيسن34581622222082032

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيمنتهى غريب جويد عدالن34591622222082034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينضال صدام محي مهينو34601622222082035

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينور أحمد جار هللا خنياب34611622222082036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينوره حسون ياسر عبيد34621622222082037

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيهاجر أحمد فرحان سمير34631622222082038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيهنادي خشان طعمة حايف34641622222082040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيوفيه عطية حطاب ابو الور34651622222082042

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية التعاون للبناتادبياسراء شاكر عامر هليل34661622222083001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية التعاون للبناتادبيام البنين عباس عبد الحسن حسين34671622222083002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية التعاون للبناتادبيحنين علي عبد الرضا ياسر34681622222083003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية التعاون للبناتادبيخلود مسلم راشد غافل34691622222083005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية التعاون للبناتادبيزينب مهدي صابر هاشم34701622222083007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية التعاون للبناتادبيعلياء عباس عبد الحسن حسين34711622222083010

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمه ثجيل جمعة فداوي34721622222083011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية التعاون للبناتادبينور الهدى احمد يعقوب يوسف34731622222083012

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية التعاون للبناتادبيهديه شرهان فرحان معارج34741622222083015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية التعاون للبناتادبيوجدان رسول قاسم محمد34751622222083016

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية التعاون للبناتادبيوديان نصير حاتم عبيد34761622222083017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية ام البنين للبناتادبيأم البنين محمد جاسم يوسف34771622222085001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية ام البنين للبناتادبيبنين حازم حسن محارب34781622222085004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43ثانوية ام البنين للبناتادبيبنين علي كاظم جابر34791622222085005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء ماجد جميل خليل34801622222085008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب عبد الكاظم عجيل فرج34811622222085011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية ام البنين للبناتادبيسجى محمد سوادي ياسين34821622222085013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية ام البنين للبناتادبيسلوى علي احمد عبد هللا34831622222085015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية ام البنين للبناتادبيضحى مناضل عبد الواحد حمزة34841622222085016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية ام البنين للبناتادبيضحى وليد خلف يونس34851622222085017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية ام البنين للبناتادبيعذراء علي ياسين طه34861622222085018

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيامال اسعد طوفان عبد هللا34871622222087001

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيتبارك باسم جواد يونس34881622222087003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيرقية عبد هللا لعيبي حطاب34891622222087005

كلية اآلداب/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيزهراء هاني ثجيل حسين34901622222087009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيزينب سعيد صادق عجيرب34911622222087010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيسارة ابراهيم سلمان ثامر34921622222087012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيشمس الضحى فاضل جعفر صبري34931622222087014

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيفاطمة جواد كاظم حطاب34941622222087016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيفاطمة خالد غضبان صالح34951622222087018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيفاطمة عبد االمير عبد سلطان34961622222087020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيمروة منتصر حمداوي مغامس34971622222087022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتادبيهدى خالد مزعل حنظل34981622222087025

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية شمس الشموس للبناتادبياسماء مهدي عبد علي عبد الحسين34991622222089004

كلية اآلداب/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين هاشم عبد هللا جاسم35001622222089010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية شمس الشموس للبناتادبيتبارك اسامه عبد العباس عبد الزهره35011622222089011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيتبارك قيصر حسن محمد35021622222089012

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية شمس الشموس للبناتادبيحنين عبد الزهره عبد العباس حبيب35031622222089016

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية شمس الشموس للبناتادبيحوراء ماجد يعقوب يوسف35041622222089017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيدانه حامد عبد الباري جبار35051622222089019

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية شمس الشموس للبناتادبيدالل سامي عبد الحي مطر35061622222089021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيرقيه كاظم عبد الزهره حسن35071622222089024

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزهراء احمد حبيب ظاهر35081622222089025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزهراء حامد شاكر ناصر35091622222089026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزهراء فاضل عباس لفته35101622222089027

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب رصين عبد الوهاب احمد35111622222089031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب عبد هللا عبد الساده حاجم35121622222089034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب كاظم جادر حسين35131622222089035

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب مازن زيد نجم35141622222089036

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب مهند جعفر علي35151622222089037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساره عبد الحسين حبيب جاسم35161622222089038

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساره هيثم صالح عبود35171622222089039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية شمس الشموس للبناتادبيسميحه خضر عبد الواحد شري35181622222089041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشهزالن ياسين عبد هللا عباس35191622222089042

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيعذراء نجم عبد هللا محمد35201622222089045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية شمس الشموس للبناتادبيغدير ياسين عبد هللا نعيم35211622222089048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه ضياء الوي طالب35221622222089052

كلية اآلداب/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه طلعت ياسين محمد35231622222089053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه عباس فاضل عبد الكريم35241622222089054

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه كاظم نعمه عجيل35251622222089055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه محمد عبد الكريم رمضان35261622222089056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه محمد عواد مزعل35271622222089057

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه مرتضى فاضل راضي35281622222089058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه ناصر ناجح مهدي35291622222089059

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية شمس الشموس للبناتادبيكوثر جعفر صادق عبد الهادي35301622222089060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية شمس الشموس للبناتادبيلجين سجاد عبد هللا راضي35311622222089061

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمريم مناف عبد الحميد سلمان35321622222089063

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية375.0053.57اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنار محمد خليل احمد35331622222089064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنار محمد فاضل عبد الكريم35341622222089065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية شمس الشموس للبناتادبينور فارس موسى سعيد35351622222089068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية شمس الشموس للبناتادبينور محمد يعقوب يوسف35361622222089070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية شمس الشموس للبناتادبيهبه ضياء غالب عبد العالي35371622222089072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيابرار عبد الرزاق غالي فارس35381622222090001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياسراء حسين خزعل الزم35391622222090003

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايات احمد موسى عبد الوهاب35401622222090005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايات اسماعيل صافي راضي35411622222090006

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبتول حسن فالح ياسين35421622222090011

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك وصفي طاهر حبيب35431622222090014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين داود سالم خالطي35441622222090016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرسل كاظم ماضي حسين35451622222090024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء ضياء تركي عبد35461622222090033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء فالح جرو جباره35471622222090035

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء لؤي سليم عزيز35481622222090036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء محمد يونس راشد35491622222090037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء وميض عبد الكريم عبد الحسن35501622222090038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب اياد طه ياسين35511622222090039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب صالح مهدي حسون35521622222090040

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب كريم محمد حسين35531622222090042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة سجاد حسين يوسف35541622222090044

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسكينة غني عبد الحسين محسن35551622222090048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسماح جواد كاظم ياسين35561622222090049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشهد طارق مكي جاسم35571622222090051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاتن عبد الكاظم حسن جابر35581622222090053

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة الزهراء عبود جخيور عويز35591622222090056

كلية اآلداب/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة صادق عبد الحافظ ياسين35601622222090058
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كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة عبد الحسين ظاهر حبيب35611622222090059

كلية القانون/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة عدنان نعمة عبد العالي35621622222090061

كلية اآلداب/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة علي عبد الواحد حلو35631622222090062

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة غني عبد الحسين محسن35641622222090063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة هشام علي شعبان35651622222090067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه سجاد عباس حمود35661622222090069

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم عبد المحسن حسين علي35671622222090071

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم علي عبد الحميد علي35681622222090072

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم مهند يونس غالم35691622222090073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور جاسم مهنا عليوي35701622222090080

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهدى محمد مجيد كاظم35711622222090084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياديان جاسم مجيد غضبان35721622222091001

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيافياء فؤاد شهاب احمد35731622222091004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيايالف كاظم طالب هاشم35741622222091006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبنين سعيد جاسم كريم35751622222091008

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبنين صفاء شاكر مكطوف35761622222091009

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبنين فاضل كريم جاسم35771622222091010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عباس حميد هميلي35781622222091014

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عبود باهض ابويج35791622222091015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عقيل حسين عبد الحسن35801622222091016

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء مشتاق عبد الرزاق عبد النبي35811622222091017

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب عادل خلف موحان35821622222091021

كلية اآلداب/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب علي محسن خلف35831622222091022

كلية القانون/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينه رائد حاتم جابر35841622222091024

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيسجى محمد لعيبي شروان35851622222091025

كلية اآلداب/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيسمانه رعد قاسم عبد العالي35861622222091026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيشهد عدي رشيد عودة35871622222091027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيشهد علي كاظم هادي35881622222091028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة صالح محسن جاسم35891622222091031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة عباس حمد شهاب35901622222091032

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة عباس سعدون حريجة35911622222091033

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة علي كاظم هادي35921622222091034

كلية القانون/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة فاضل محمود مطشر35931622222091035

كلية اآلداب/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة لؤي غضبان ضيدان35941622222091036

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة محمد جاسم شحيت35951622222091037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيمريم عقيل عبد الجبار تركي35961622222091041

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية االقتدار للبناتادبيابرار مرتضى عودة الزم35971622222092001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء ضياء جبار عودة35981622222092007

كلية اآلداب/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا ماضي35991622222092008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء هيثم عبد اللطيف حسين36001622222092009
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب احمد طاهر موسى36011622222092010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية االقتدار للبناتادبيسارة سعد خالد ثامر36021622222092011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية االقتدار للبناتادبيعلياء خزعل جبار عريبي36031622222092012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمة خيري عودة نعيم36041622222092014

كلية اآلداب/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية االقتدار للبناتادبيمريم علي رمضان حبيب36051622222092019

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية االقتدار للبناتادبيميثه مؤيد سماوي لعيبي36061622222092020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية االقتدار للبناتادبيهدى يعقوب كامل عبيد36071622222092022

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية البينة للبناتادبياسراء ضياء عبد الجليل عاتي36081622222093001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية البينة للبناتادبيحوراء صالح حاتم عبد الحسن36091622222093005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية البينة للبناتادبيرقيه خالد رحيم يوسف36101622222093007

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية البينة للبناتادبيزهراء شاكر عذاب نعيثل36111622222093011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية البينة للبناتادبيزهراء طالل جبار حسين36121622222093012

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية البينة للبناتادبيزينب حيدر عبد الرضا وهيب36131622222093014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية البينة للبناتادبيسحر باسم ابراهيم زغير36141622222093016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14اعدادية البينة للبناتادبيسكينه كمال عبد الحليم بنيه36151622222093017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية البينة للبناتادبيشهد احمد دعير محمد36161622222093018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية البينة للبناتادبيفاطمه قنديل طالب هاشم36171622222093022

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية البينة للبناتادبيمريم العذراء فريق عبد الصمد قاسم36181622222093025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية البينة للبناتادبينور الهدى حقي اسماعيل خليل36191622222093027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية البينة للبناتادبينور غازي هاشم حنون36201622222093029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية البينة للبناتادبينور غانم ماضي عيسى36211622222093030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيأيات ضياء صبيح معيدي36221622222094001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبياسراء فاضل عباس لعيبي36231622222094002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيايات حسن علي حمود36241622222094003

كلية القانون/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيايالف شريف جاسم جسام36251622222094005

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيايه عبد الحسين اسماعيل يوسف36261622222094006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيبنين بشير جاسم محمد36271622222094007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيحوراء جبار مجيد يعقوب36281622222094010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيرونق مازن رعد جعفر36291622222094012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيريام علي عبد الساده لفته36301622222094014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء احمد كرم جاسم36311622222094016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء رحيم مهدي راضي36321622222094017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء سعد جبار شنين36331622222094018

كلية اآلداب/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء عبد الهادي عوده معلج36341622222094019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء علي قاسم عبد الواحد36351622222094020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء مصطفى خنيصر كريم36361622222094021

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء نزار حمود عبد الحسين36371622222094022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهره عباس كاظم هاشم36381622222094023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب ثائر مطشر شهاب36391622222094024

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب صالح عبد الصاحب خلف36401622222094026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب علي جبار محمد36411622222094027

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينه عبد الخالق نتوش داود36421622222094028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيسارة رحيم راضي طاهر36431622222094029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيساره منير عبد الكريم ظاهر36441622222094030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيسجى كاظم قاسم جبر36451622222094032

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيصفا علي عبد مخور36461622222094033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيضحى حسن خضير جابر36471622222094034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاطمه فائز جبار عبد علي36481622222094037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاطمه ماجد محمد راضي36491622222094038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيكلثوم موحي طعمه منخي36501622222094041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيمالك حيدر عبد الرسول العيبي36511622222094043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيمالك غزوان فاضل بليش36521622222094045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبينور الهدى رزاق ارحيم عبد الحسين36531622222094049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيهاجر حسن رمضان يعقوب36541622222094050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0064.00للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبياية بدر حميد محمد36551622222095002

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0075.71للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزهراء حيدر موحان خطاف36561622222095005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة492.0070.29للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزهراء رياض ريسان جباره36571622222095006

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزهراء عدي حاتم ضاحي36581622222095007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان474.0067.71للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيزهراء كاظم ناصر صيهود36591622222095008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيضحى نزار خير هللا مظلوم36601622222095011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيغدير علي طالب جنزي36611622222095012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيفاطمة جاسب ياسين خضر36621622222095013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة629.0089.86للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيفاطمة حمادي كاظم رحيم36631622222095014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيليالي رمضان عباس حمود36641622222095016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيمنار ياسين محمود عبود36651622222095017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0069.00للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبينور رجب علي كعيبر36661622222095018

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة590.0084.29للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيهدى صادق عبد الباري عبود36671622222095019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0069.43للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيوفاء علي لفته خادم36681622222095020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبيوالء قصي شبيب حبيب36691622222095021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الثريا للبناتادبياحالم عبد هللا حمزه عيسى36701622222097001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية الثريا للبناتادبياساور هاني عبد العزيز جادر36711622222097002

كلية اآلداب/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية الثريا للبناتادبيبنين اياد عبد الباقي زعالن36721622222097003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الثريا للبناتادبيتيسير ماجد كاظم جبر36731622222097005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية الثريا للبناتادبيحوراء حيدر عبد الباقي زعالن36741622222097007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية الثريا للبناتادبيرسل ناظم ناجي وادي36751622222097008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الثريا للبناتادبيرقيه حيدر يحيى علقم36761622222097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الثريا للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد الرسول حمود36771622222097010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الثريا للبناتادبيزينب حامد طاهر سلمان36781622222097015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الثريا للبناتادبيزينب عالء حسين سالم36791622222097018

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية الثريا للبناتادبيزينب نعمان عبد االله عبد الرسول36801622222097019
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كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الثريا للبناتادبيسجى وسام عبد االله عبد الرسول36811622222097021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الثريا للبناتادبيسكينه محمود جعفر حسن36821622222097023

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية356.0050.86ثانوية الثريا للبناتادبيصبيحه خالد راشد ابراهيم36831622222097024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الثريا للبناتادبيعذراء فتاح عبد هللا ذياب36841622222097025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمه عناد جاسب مالك36851622222097027

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الثريا للبناتادبيكوثر حيدر جاسب لطيف36861622222097028

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية الثريا للبناتادبيمروه فيصل جاسب شالكه36871622222097029

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية الثريا للبناتادبيندى بدر احمد حسين36881622222097031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الثريا للبناتادبيهيفاء عادل حمزه جعفر36891622222097032

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبياسراء عمار رزوقي عيسى36901622222098001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيايالف عباس فرعون عبد المنعم36911622222098002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيبنت الهدى طارق عوده محمد36921622222098003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيبنين جواد كاظم شحيت36931622222098004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيدعاء نافع فاضل جاسم36941622222098005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيرقيه رعد رسمي ماهود36951622222098007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزهراء عبد الرزاق احمد درمان36961622222098008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيسجى مرتضى جاسم موزان36971622222098010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيفاطمه محمد عوده محمد36981622222098011

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيفاطمه مشتاق محسن لعيبي36991622222098012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيمريم عباس خير هللا سلمان37001622222098013

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية االمجاد للبناتادبياسراء فالح حسن محمد37011622222099001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية االمجاد للبناتادبيبنين هاشم محمد مطلوب37021622222099004

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية االمجاد للبناتادبيدنيا عماد علي غالب عباس37031622222099006

كلية اآلداب/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية االمجاد للبناتادبيرواء عيسى جغاري عيسى37041622222099009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية االمجاد للبناتادبيزمزم حسين حبيب سعيد37051622222099010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء جالل بدر حمدان37061622222099011

كلية اآلداب/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء حيدر داود كاظم37071622222099012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء عالء عبد الجليل عبد الحسين37081622222099014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء كريم جبار محيسن37091622222099015

كلية القانون/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب حاتم عباس ظاهر37101622222099019

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب قاسم رهيف مريبط37111622222099021

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب ناصر حنون شنيور37121622222099024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية االمجاد للبناتادبيسكينه عزام شريف عجيل37131622222099026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية االمجاد للبناتادبيضحى رعد حمزه محسن37141622222099028

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية االمجاد للبناتادبيمنار ماجد داود شهد37151622222099035

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية االمجاد للبناتادبيميامين عدنان راشد داخل37161622222099036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية االمجاد للبناتادبيهديل هاشم لعيبي ثويني37171622222099039

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية االمجاد للبناتادبيحوراء حسن جميل صالح37181622222099040

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية المآثر للبناتادبيرسل منير صالح احمد37191622222100007

قسم رياض االطفال-الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار422.0060.29ثانوية المآثر للبناتادبيزينب خالد طعمة جار هللا37201622222100009
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كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية المآثر للبناتادبيسجى ثائر عيدان حيدر37211622222100012

كلية اآلداب/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية المآثر للبناتادبيشهد فاضل عباس حميد37221622222100013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية المآثر للبناتادبيغدير اياد عارف عبد الرزاق37231622222100014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه ادريس فاضل محمد37241622222100015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق عبيد عبد الرزاق37251622222100017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية المآثر للبناتادبيمريم كاظم حسين قنبر37261622222100019

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية المآثر للبناتادبينادية محمد حسن وحيوح37271622222100022

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية المآثر للبناتادبينور ثائر سالم حميد37281622222100023

كلية القانون/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية المآثر للبناتادبيهاجر علي خليفه حسون37291622222100024

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية المآثر للبناتادبيهاله ميثم عبد الكريم سلمان37301622222100025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية المآثر للبناتادبيهدى منذر محمد عبد هللا37311622222100026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيام البنين باسم سوادي عذافة37321622222101001

كلية اآلداب/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيبتول غالب بدر جالب37331622222101002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحنان عدنان ناجي خيكان37341622222101003

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقية حويز لهمود غالي37351622222101004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيريمة هيثم حلو نعمة37361622222101005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيصابرين فالح خلف حسن37371622222101007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيغفران مهدي حسين علي37381622222101008

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمة خلف كاظم خلف37391622222101010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمة شاكر ياسر زغير37401622222101011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمة عبد الواحد حسين خليف37411622222101012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم زاهر دايخ حاتم37421622222101013

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيهبه حسين علي حسن37431622222101014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبياساور سعد جميل عبيد37441622222102001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية بحار االنوار للبناتادبيايمان سجاد بدر عبد السيد37451622222102005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيبتول عباس غازي جالي37461622222102007

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيحنان ماجد مهنا شده37471622222102012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيحوراء نجم عبد هللا غالي37481622222102013

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية بحار االنوار للبناتادبيدينا عدنان جاسم عبد الزهره37491622222102014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيرسل محمد جبار فؤاد37501622222102015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية بحار االنوار للبناتادبيرغد ميثم عبد العزيز عبد الحميد37511622222102016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية بحار االنوار للبناتادبيرقيه اياد سماري جعفر37521622222102018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيرنا حسن كامل قاسم37531622222102019

كلية اآلداب/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيروان احمد عبد الرزاق هادي37541622222102020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزمن حسن جبار مشهد37551622222102021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء رعد عبد الكاظم ابو الهيل37561622222102023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء عدنان نعمة عباس37571622222102024

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء عالء ياسين منصور37581622222102025

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهراء مؤيد جبار مشهد37591622222102029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزهرة حسين علي فنجان37601622222102031
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزينب محمد رسن حسن37611622222102033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيزينب وضاح حسين عيسى37621622222102034

كلية القانون/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيساره حافظ جاسم عبد الزهره37631622222102037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية بحار االنوار للبناتادبيساره غضبان مردان صيهود37641622222102038

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيسجى عماد عبد الكاظم مهاوي37651622222102039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية بحار االنوار للبناتادبيسميره يونس خير هللا خزعل37661622222102042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيشفاء حسن جبار سالم37671622222102043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية بحار االنوار للبناتادبيشهد حسين علي جاسم37681622222102045

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية بحار االنوار للبناتادبيشهد رياض عبد اللطيف نمر37691622222102046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية بحار االنوار للبناتادبيشهد علي سعدون عبيد37701622222102047

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه رائد محسن مهلهل37711622222102053

كلية القانون/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية بحار االنوار للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن حمود عبد الرضا37721622222102059

كلية القانون/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيقمر هاشم محمد ساري37731622222102063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية بحار االنوار للبناتادبيكوثر حميد سلمان غريب37741622222102064

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية بحار االنوار للبناتادبيهبه علي كاظم محمد37751622222102075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيهبه قيس عوده جعاز37761622222102076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية بحار االنوار للبناتادبيهدى ناظم كاظم نبهان37771622222102077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية االهلة للبناتادبيابتهال عادل فرج عبد الكريم37781622222104001

كلية القانون/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية االهلة للبناتادبياشواق سلمان زيارة خيون37791622222104007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية االهلة للبناتادبيالحوراء راضي هديب مطرود37801622222104008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية االهلة للبناتادبيبنين مهدي مانع شجر37811622222104013

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية االهلة للبناتادبيحنان غانم بدر ثامر37821622222104015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية االهلة للبناتادبيزينب فؤاد عبد الرزاق جدوع37831622222104022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية االهلة للبناتادبيسلوى فاروق عبد الحسين جابر37841622222104025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية االهلة للبناتادبيفاطمة صبار راضي مغيصان37851622222104033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية االهلة للبناتادبيفاطمة عادل عبد الصاحب محسن37861622222104034

كلية اآلداب/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية االهلة للبناتادبيفاطمة محمد حسين طخير37871622222104036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية االهلة للبناتادبيكفاية عبد الحسين الزم عبد الكريم37881622222104037

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية االهلة للبناتادبيكوثر علي بدن محيسن37891622222104038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية االهلة للبناتادبيمروة جاسم خالف علي37901622222104040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية االهلة للبناتادبينبأ يوسف محيبس شريف37911622222104045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية االهلة للبناتادبينور صباح عساف سعدون37921622222104047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية االهلة للبناتادبيهدى كاظم فاضل خليف37931622222104048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية االهلة للبناتادبيوردة عذبي سمير توفيق37941622222104049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيبتول عبد الزهرة غازي ابراهيم37951622222105002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيزينب تحسين علي جعفر37961622222105006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيزينب حسن حميد سلمان37971622222105007

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيعذراء حميد جابر بدن37981622222105009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيعلياء عقيل جسر خضير37991622222105010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيفاطمة مهند عبد الباري خضر38001622222105012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيقنوت عيدان محسن تفيج38011622222105013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية وهران للبناتادبياحالم فاضل نجم هواز38021622222107001

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية وهران للبناتادبيبنين سالم صباح سوادي38031622222107006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية وهران للبناتادبيحنين جابر نجم عبد هللا38041622222107008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية وهران للبناتادبيدعاء حسين حافظ غالم38051622222107009

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية وهران للبناتادبيفاطمة مسلم حسن كريم38061622222107014

كلية القانون/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية وهران للبناتادبيفاطمة هاني حبيب ناصر38071622222107015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيبراء حيدر سالم ابراهيم38081622222110001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيحنين علي حسين عبيس38091622222110002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيزهراء ميثاق لعيبي صاحب38101622222110003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيغدير حارث عبد الوهاب حنون38111622222110005

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيفاطمة حيدر سليم محمود38121622222110006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيمريم اياد عبد الواحد خلف38131622222110008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية433.0061.86اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيمعصومة عقيل احمد درويش38141622222110009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبينبأ حيدر جميل خفي38151622222110010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية الشهيد القائد وسام ابو قادر الوائلي للبناتادبيوردة فارس عيدان خضير38161622222110013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية ورثة الفردوس للبناتادبيزهراء فالح كاظم راضي38171622222111002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية ورثة الفردوس للبناتادبيزهراء وليد هاشم عزال38181622222111003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية ورثة الفردوس للبناتادبيزهراء يوسف عبد الرضا جحين38191622222111004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية ورثة الفردوس للبناتادبيزينب فراس حرب مالح38201622222111006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية ورثة الفردوس للبناتادبيفاطمة سالم كركي مرزوك38211622222111007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية ورثة الفردوس للبناتادبيفاطمة محسن مالح ناصر38221622222111008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية الهاشميات للبناتادبيافنان محمد حنون سلطان38231622222112001

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الهاشميات للبناتادبيايات حافظ صكر مطلق38241622222112002

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الهاشميات للبناتادبيايه تحسين صالح حسين38251622222112003

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية الهاشميات للبناتادبيتبارك عادل خميس مشلوش38261622222112004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية الهاشميات للبناتادبيخلود حافظ صكر مطلق38271622222112005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية الهاشميات للبناتادبيرقيه علي سالم عبد الكريم38281622222112006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الهاشميات للبناتادبيرقيه يوسف العيبي حمدي38291622222112007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الهاشميات للبناتادبيزينب طارق حسين طاهر38301622222112008

كلية اآلداب/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الهاشميات للبناتادبيزينب مرتضى سالم عبد الكريم38311622222112009

كلية اآلداب/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية الهاشميات للبناتادبيزينب منتصر وسمي عباس38321622222112010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الهاشميات للبناتادبيسارة عبد الكريم حميد عبد الكريم38331622222112011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الهاشميات للبناتادبيشمس الهدى عبد الجليل هالل طعمة38341622222112012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الهاشميات للبناتادبيغدير احمد رمضان صفر38351622222112013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية الهاشميات للبناتادبيفاطمه حربي طعمه محمد38361622222112014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية الهاشميات للبناتادبيفاطمه مرتضى عبد علي دبيس38371622222112015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الهاشميات للبناتادبيمروة صباح حمد سعود38381622222112016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الهاشميات للبناتادبيمريم احمد محمد جواد عبد الرزاق38391622222112017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الهاشميات للبناتادبيندى حسين جلوب جبر38401622222112019
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية الهاشميات للبناتادبينور الهدى رحيم لفته جاسم38411622222112020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيايات واثق عبد هللا سلمان38421622224002001

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيبنين عادل محمد سالم38431622224002003

كلية القانون/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيتبارك عدنان جاسم محمد38441622224002004

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيتقى جبار عودة بدن38451622224002005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيجنة جميل عبد هللا محمود38461622224002006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيزينب احمد ثاني غالب38471622224002009

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيسلوى احمد عبد هللا جبر38481622224002011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيفاطمة جابر فليح عذافة38491622224002013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيفاطمة ناظم رحمة جابر38501622224002014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيمنار مرتضى عبد العظيم عبد النبي38511622224002015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيأيه محمد صادق سلطان38521622224007001

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيافنان رفعت عبد الودود محمد علي38531622224007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيدالل كريم خلف سلمان38541622224007005

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيزهراء كريم خريبط صالح38551622224007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب عبد الكريم خير هللا حطاب38561622224007010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيساره كامل ثاني جبر38571622224007012

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيسجى علي عبد العالي شالل38581622224007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيضحى جبار كاظم نجم38591622224007016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيغفران فراس عبد االمير حوشان38601622224007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه الزهراء عماد عبد علي38611622224007018

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه عدي عبد النبي عبد الزهره38621622224007019

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيمريم اسعد نجم عبود38631622224007020

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيمريم حمود عبيد فهد38641622224007021

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيمريم عقيل باهيز جابر38651622224007022

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيمريم مهند عبد الكريم ناصر38661622224007023

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبينسمه داود سلمان حميدي38671622224007025

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبينور حيدر عادل عبد القادر38681622224007026

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيايات رائد توفيق نمر38691622224008002

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيتبارك انور شاكر جعفر38701622224008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيرسل قاسم لفته خميس38711622224008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيزهراء مهند عبد الجبار شاتي38721622224008005

كلية اآلداب/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيمريم عبد العزيز عبد عبد العزيز38731622224008006

كلية القانون/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبينور عالء جاسم محمد38741622224008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتادبيايه جمعه مشداخ زباري38751622224009001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتادبينسرين عبد هللا عوده سكران38761622224009003

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتادبيهبة عالء حسين فرحان38771622224009004

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيايات مرتضى عالوي جبر38781622224011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيبنين مهند عبد االله سلمان38791622224011004

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيحوراء حكيم بهلوي محمد38801622224011005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزهراء شوقي عبد الرضا شناوه38811622224011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب عامر احمد حلحوت38821622224011010

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب مهدي ريسان وطبان38831622224011012

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب نزيه عبد علي عباس38841622224011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيفاطمه عصام عبد هللا غانم38851622224011015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيمنار بالل فاضل عوده38861622224011016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبينرجس دعبل مزيعل محمد38871622224011017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبينور كريم مهوس محمود38881622224011018

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيام البنين عالء عبد الحسين عبد علي38891622224014001

كلية اآلداب/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيرسل حسين علي حسين38901622224014002

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزينب عباس فضل هادي38911622224014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزينب مؤيد عبد الرضا محمد38921622224014006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيفاطمه نضال خلف محمد38931622224014009

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيميار عمار خالد رمضان38941622224014012

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية االندلس االهلية للبناتادبينور علي حسن ثجيل38951622224014014

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتادبيمريم حيدر هاشم عيسى38961622224015006

كلية اآلداب/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيتغريد محمد وليد ودود محمد38971622224017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيزينب علي مجيد سلمان38981622224017003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبياسراء منتظر جاسم محمد38991622224019002

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيبنين حامد عبد الحسين فندي39001622224019005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيبنين وليد عدنان كامل39011622224019007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيتبارك جميل سعود عزيز39021622224019008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيحنين عادل محسن فنجان39031622224019009

كلية اآلداب/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيحوراء صبري مطر فالح39041622224019010

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيرقيه مسلم غضبان داود39051622224019013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء رافد جاسم سالم39061622224019014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزهراء وليد جبار وادي39071622224019015

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب رشيد حميد ماهود39081622224019016

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب مؤيد جاسم هاشم39091622224019017

كلية اآلداب/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيغدير علي جاسم محمد39101622224019021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيفاطمه حسن علي شهاب39111622224019022

كلية اآلداب/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيفاطمه سليم كاطع مهاوي39121622224019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيمريم اسعد قاسم لفته39131622224019024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيمريم جعفر عبد االمير مجيد39141622224019025

كلية القانون/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبينور الهدى منذر عبد الواحد عصفور39151622224019027

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيوفاء راضي خليل راضي39161622224019028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة551.0078.71االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيبنين يسري اسماعيل عبد االمام39171622224021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيحنين توفيق كامل محمد39181622224021002

كلية اآلداب/جامعة البصرة561.0080.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيروان عدنان ثامر عبد الوهاب39191622224021004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0067.71االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيزهراء شهيد عبد السيد محمد39201622224021005
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيزهراء مشتاق طالب عبد المحسن39211622224021006

كلية القانون/جامعة البصرة614.0087.71االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيشمس محمد عبد االمام احمد39221622224021008

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيكوثر جعفر عبد الحسين زعالن39231622224021010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيايات عبدهللا حسين ناهي39241622224023001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيايمان عبد الحسين نعيم حميدان39251622224023002

كلية اآلداب/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيتبارك محمود عبد هللا محسن39261622224023003

كلية اآلداب/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيدعاء خليف عوده محمد39271622224023005

كلية اآلداب/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيساره عبد الحسن علي جايد39281622224023007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيسجى عبد الحسين نعيم حميدان39291622224023008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيمريم شاكر جحيل حطاب39301622224023010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبينور الهدى محمد عايد راشد39311622224023011

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبياديان خالد عبد القادر مريهج39321622224024001

كلية القانون/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيامنة حسين عودة عبود39331622224024002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيايات حاتم طاهر جاسم39341622224024003

كلية اآلداب/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبياية حسين عبد الكريم حسون39351622224024004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيايالف موسى عبد الرزاق طه39361622224024005

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيايمان خالد جمعة علي39371622224024006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيبتول توفيق فجر جعاز39381622224024007

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيبسنه صالح ثامر صالح39391622224024008

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيخديجه ابراهيم نعمة محمد39401622224024010

كلية اآلداب/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيرغد محمد طه محمد39411622224024011

كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء قصي صاحب مهاوي39421622224024013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزينب حيدر حميد سالم39431622224024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزينب فهد سوادي طاهر39441622224024015

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزينب محمد جاسم حمود39451622224024016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيطيف ستار جبار عطية39461622224024019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفجر جليل حسن مناحي39471622224024020

كلية اآلداب/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيمنار خالد فاضل ابراهيم39481622224024021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيمنار صالح مهدي حسين39491622224024022

كلية اآلداب/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينور الهدى محمد عبد االمير محمد39501622224024024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينورهان حميد عبد علي حسين39511622224024025

كلية القانون/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيامنه رائد عدنان نعمه39521622224025002

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيحوراء مصطفى مهدي حسين39531622224025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيزهراء خضير عباس خضير39541622224025008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيساره سمعان ثامر سعدون39551622224025009

كلية القانون/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبينرجس محمد جاسم طعمه39561622224025012

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيأراك سجاد كاظم مبارك39571622224026001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيام البنين قاسم جار هللا ناصر39581622224026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيايات جبر علي نجم39591622224026003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيايات حامد عطيه عواد39601622224026004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيايه عبد هللا كاظم حسون39611622224026005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيتبارك طاهر حبيب صنكور39621622224026008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيحوراء ابراهيم جاسب يعقوب39631622224026010

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيحوراء علي حسين راضي39641622224026011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيرقيه عبد الحسين هاشم عبيد39651622224026012

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيرقيه كاظم عبد الوهاب محمد39661622224026013

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيزهراء اسعد محمد جاسم39671622224026014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيساره محمد حميد عبد علي39681622224026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيسجى رحيم عبد الزهره داخل39691622224026018

كلية القانون/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيسجى مأمون خيري علي39701622224026019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيصفا براك هادي فيصل39711622224026021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيضحى حسان عبد الشيخ محيي39721622224026022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيضحى محمد براك سيف39731622224026023

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيعذراء نظير عامر منصور39741622224026024

كلية اآلداب/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيفاطمه يعقوب يوسف سعود39751622224026025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيمريم ميثم منور داود39761622224026026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينبأ عماد يوسف هادي39771622224026027

كلية اآلداب/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينرجس جاسم منشد حبيب39781622224026030

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينور علي حبيب دايخ39791622224026031

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيبتول اياد محمد احمد39801622224027001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيبتول ياسين عبد صيهود39811622224027002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيبنين حيدر حسين جاسم39821622224027003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيحمده ناصر نتيش سماري39831622224027004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيزينب علي مرشد طعمه39841622224027007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيزينب ماجد عذبي جاسم39851622224027009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيعذراء حسن عبد االمير عبد الصمد39861622224027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيعذراء عادل عبد االمير احمد39871622224027011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية عشتار األهلية للبناتادبينبأ ساجد يونس حميد39881622224027013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيهدى ميثم نجم عبد هللا39891622224027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيأيه مجاهد خالد صالح39901622224029002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيرانيه شهاب احمد عبيد39911622224029003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيزهراء مؤيد ناصر سلطان39921622224029005

كلية اآلداب/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا عوده39931622224029006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيزينب رعد احمد عبود39941622224029008

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيشهد شميم عبد اللطيف علي39951622224029009

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيغسق هاشم علي محمد39961622224029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيمريم احمد عبد النبي مخور39971622224029011

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيميسون عبد هللا عبد المجيد محمد39981622224029012

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيهاجر مصطفى شاكر مصطفى39991622224029014

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتادبينعيمه عدنان خليل ابراهيم40001622224031005
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيايات احريز جبر سلهو40011622224033002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيايه عباس كريم هامل40021622224033003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيايه علي جاسم محمد40031622224033004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيبتول علي حسين كاظم40041622224033005

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيرزان خالد ناصر مظلوم40051622224033011

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب حيدر نعيم غانم40061622224033012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب سالم علي حمود40071622224033013

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب عبد الكريم جوي محسن40081622224033014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيزينب يوسف علي حيدر40091622224033015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه عالء حسين عبود40101622224033016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه فرج علي بدر40111622224033017

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه محمد عوده سلمان40121622224033018

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيشمس محمد عبد الوهاب عبد الرزاق40131622224040002

كلية اآلداب/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيامطار عبد الكريم حضير عية40141622224043002

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيرباب ظاهر حبيب علي40151622224043004

كلية اآلداب/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيفاطم خير هللا جبار عالوي40161622224043009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيفاطمة تحسين غازي حسين40171622224043010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيفاطمة عادل سعد حمد40181622224043011

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيفاطمة علي ميثم جناح40191622224043012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتادبيمريم حسنين عبد المجيد عيسى40201622224043013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيابتسام رشاش علي صفر40211622224044001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيايات مشتاق موحب جعفر40221622224044003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية557.0079.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيزهراء حامد عبد الجليل منصور40231622224044006

كلية اآلداب/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيزهراء حامد عبد الرضا موسى40241622224044007

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيفاطمه جاسم حسين فرج40251622224044011

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيمريم جبار هاشم حسن40261622224044012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيهدى خالد إبراهيم خليل40271622224044013

كلية اآلداب/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيهدى وليد سالم حسن40281622224044014

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتادبيوفاء حسين عبود رحيمه40291622224044015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيفاطمة ابراهيم بشيت عريج40301622224047002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيفاطمة رحيم عباس جبر40311622224047003

كلية اآلداب/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيكوثر صالح ذياب ضايف40321622224047004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيمريم محمد كاظم غالب40331622224047006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيمنال عبد الرزاق عجاج جوال40341622224047007

كلية اآلداب/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبينادية محمد سلمان عطار40351622224047008

كلية القانون/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية الريان االهلية للبناتادبياماني فوزي عبد الشكور حسن40361622224048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الريان االهلية للبناتادبيايمان علي حسين جبر40371622224048004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية الريان االهلية للبناتادبيحوراء هاشم حليم نعمة40381622224048006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية الريان االهلية للبناتادبيدعاء علي قاسم مال هللا40391622224048007

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزهراء علي يعقوب علي40401622224048008
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كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزينب حيدر خضير جاسم40411622224048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية الريان االهلية للبناتادبيسارة جمعة طاهر هذال40421622224048010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية الريان االهلية للبناتادبيسارة خالد سعد حمود40431622224048011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الريان االهلية للبناتادبيسارة عادل شهاب مرهج40441622224048012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية الريان االهلية للبناتادبيعذراء طالب مظلوم حايف40451622224048013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الريان االهلية للبناتادبينرجس عبد الفتاح قاسم محمد40461622224048015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الريان االهلية للبناتادبيهند رحيم حسين طخير40471622224048016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية ابن سينا االهلية للبناتادبيزينب جبر كريم عبطان40481622224049001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية ادم االهلية للبناتادبيآيه احمد طاهر بدر40491622224051001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية ادم االهلية للبناتادبيانتصار جميل فرهود ناصر40501622224051002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية ادم االهلية للبناتادبيبتول عالء زكي حواس40511622224051003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية ادم االهلية للبناتادبيخديجه هاني عبد الجليل علك40521622224051004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية ادم االهلية للبناتادبيرباب عبد الزهره كاظم عاجل40531622224051005

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية ادم االهلية للبناتادبيزهراء واثق عدنان جاسم40541622224051007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية ادم االهلية للبناتادبيزينب شعالن سلمان نجم40551622224051008

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية ادم االهلية للبناتادبيسميره فراس جواد كاظم40561622224051010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية ادم االهلية للبناتادبيسناء صباح حسن خميس40571622224051011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية ادم االهلية للبناتادبيشكران عوده عبد ربه حمد40581622224051013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية ادم االهلية للبناتادبيمروه جمال معيل حسين40591622224051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية ادم االهلية للبناتادبيهدى ياسر سعيد طالب40601622224051016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية ادم االهلية للبناتادبيهيفاء طارق جاسم راضي40611622224051017

كلية اآلداب/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيالحوراء سالم عبد هللا حسين40621622224053002

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيام البنين هاشم جواد كاظم40631622224053003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيبسمله عماد عبد الكاظم شاكر40641622224053004

كلية القانون/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيتبارك مضر جودي عبد هللا40651622224053005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيصفا محمود داود سلمان40661622224053008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتادبيعلياء نزار حارث عبد الجليل40671622224059002

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتادبيمنى مشاري عبد هللا موسى40681622224059004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبياسراء مهند محمد ثجيل40691622224061001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبياالء ابراهيم صالح نور40701622224061002

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيبدور وائل يوسف يعقوب40711622224061004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيجميله داود سلمان داود40721622224061006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيحوراء محمد علي حسين40731622224061007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيرسل فؤاد عبد الستار فارس40741622224061008

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيزينه رياض عواد مسلم40751622224061011

كلية اآلداب/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيطيبه علي صالح دشر40761622224061012

كلية القانون/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيفاطمه مهند كاظم حسن40771622224061013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيفاطمه يعقوب اسحاق احمد40781622224061014

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيمريم حسين محمد علي محمد حسين40791622224061016

كلية القانون/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبينبأ ليث جعفر الزم40801622224061017
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كلية القانون/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيايه ثاني عبد الرضا ثاني40811622224062001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيرقيه قاسم شهاب احمد40821622224062005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيزهراء سالم لفته محمد40831622224062006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيزينب سالم كاظم مزعل40841622224062007

كلية القانون/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيزينب عبد هللا خلف صالح40851622224062008

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيزينب كاظم محمد حسون40861622224062009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيعذراء محمد عبد النبي ثاني40871622224062012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيفاطمة عبد علي طاهر احمد40881622224062013

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيفاطمة علي حسين مهدي40891622224062014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيمعصومة حيدر عيسى هالل40901622224062016

كلية اآلداب/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر نجاح ضيغم40911622224062017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيايه رمضان طالب مبارك40921622224064002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية موطني االهلية للبناتادبياديان محمود حسين علي40931622224066001

كلية القانون/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية موطني االهلية للبناتادبيالبتول حيدر محمد عبد الحميد40941622224066003

كلية اآلداب/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية موطني االهلية للبناتادبيزهراء عدي سبتي كاظم40951622224066007

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية موطني االهلية للبناتادبيزينب جواد عبد الكاظم عبد السيد40961622224066009

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية موطني االهلية للبناتادبيساره فاضل عباس عبد الساده40971622224066013

كلية اآلداب/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية موطني االهلية للبناتادبيشمس جواد كاظم حسن40981622224066014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43ثانوية موطني االهلية للبناتادبيطيبه عبد الرحيم عبد الصاحب سوزه40991622224066016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية موطني االهلية للبناتادبيفاطمه عباس مهجر مرعي41001622224066018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية موطني االهلية للبناتادبيفاطمه وليد نجم عبد هللا41011622224066020

كلية اآلداب/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية موطني االهلية للبناتادبيمنار عالء حسن سلطان41021622224066022

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية موطني االهلية للبناتادبيمينا مهدي معارج ناصر41031622224066023

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية موطني االهلية للبناتادبيندى نزار كاظم هاشم41041622224066024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية موطني االهلية للبناتادبينور علي عبد الحسين رحيم41051622224066025

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية530.0075.71ثانوية االنجاز االهلية للبناتادبيجنه صباح عباس العبوس41061622224073001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية االنجاز االهلية للبناتادبينور الهدى فراس عدنان عبد الستار41071622224073004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الكنوز النموذجية االهلية للبناتادبيميساء دريد خليل ابراهيم41081622224081004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيآمنه فوزي دايخ بجاي41091622226001003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيامينه اسماعيل محمد ابراهيم41101622226001004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيبنين طالل موحان مصاول41111622226001005

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيتبارك محمد اسماعيل عباس41121622226001006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزهراء باسم علوان صبح41131622226001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزهراء جوده نجم عبيد41141622226001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينب باسم محمد ابوكيف41151622226001015

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيضحى حنتوش عبد ديوان41161622226001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيغدير علي عبد هللا عتيق41171622226001021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه ضاحي يوسف دهش41181622226001023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبينور هاني فرحان طعمه41191622226001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبتول حميد صدام حميد41201622226002003

417 من 103صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبنين عزيز سعود سلمان41211622226002006

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيرغد شاكر قاسم احمد41221622226002008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب عبد الزهره حسن مطلب41231622226002012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب كريم غجيري خنفوس41241622226002013

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيضحى صالح مهدي صالح41251622226002016

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيعذراء يحيى عبد الساده كاظم41261622226002019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمه اسماعيل عبد الساده خنيصر41271622226002020

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمه حسين عبدوش حسين41281622226002021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمروه عبد السالم عبد هللا جمعه41291622226002025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمريم حمزه حسين حمزه41301622226002026

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمريم حمزه عباس علي41311622226002027

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينبأ جاسم ضيدان هجول41321622226002029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيبنين وسام عبد الرحمن محمد41331622226003005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحوراء خالد لطيف نفاوه41341622226003009

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحوراء قاسم داغر مهدي41351622226003011

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزهراء عبد المهدي يوسف ضجر41361622226003017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيساره عبد الزهره محمد غريب41371622226003019

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيفاطمه محمد جاسم تومان41381622226003022

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيمروج باسم حسن مصبح41391622226003028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية المعراج المختلطةادبيسجى حليم عبد الرضا جحين41401622227002004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية389.0055.57ثانوية المعراج المختلطةادبيسجى وليد عبد الصمد معيدي41411622227002005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية المعراج المختلطةادبيهدى خالد رشيد كشيش41421622227002007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية المعراج المختلطةادبيهدى ناصر علي عبد الحسين41431622227002008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية النصر المختلطةادبيجنات مانع داود سلمان41441622227003001

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية النصر المختلطةادبيزهراء ناظم طالب عوده41451622227003002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية النصر المختلطةادبيفاطمه حمد عبد االئمه وهيب41461622227003003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية النصر المختلطةادبيفاطمه علي عبد الرزاق عريبي41471622227003004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14ثانوية النصر المختلطةادبيفاطمه وائل حميد صيهود41481622227003005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية النصر المختلطةادبيهدى رسن وادي حسن41491622227003006

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيزينب حيدر عبد الرزاق محمد41501622227008002

كلية القانون/جامعة البصرة650.0092.86الخارجياتادبياالء محمد جواد حسن علي41511622228050065

كلية اآلداب/جامعة البصرة471.0067.29الخارجياتادبيام البنين عباس عبد الخضر عباس41521622228050074

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71الخارجياتادبيايات كاظم عبد االمير ابراهيم41531622228050123

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة482.0068.86الخارجياتادبيايمان علي درويش محمد41541622228050141

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة447.0063.86الخارجياتادبيبتول عبد السالم عبد الحسن عريبي41551622228050164

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0065.29الخارجياتادبيبتول قاسم جوحي شويل41561622228050167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة535.0076.43الخارجياتادبيبدور احمد عبد الحليم عبد الكريم41571622228050173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة522.0074.57الخارجياتادبيبنين باسم عبد الرزاق علي41581622228050186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14الخارجياتادبيبنين تحسين علي كريم41591622228050187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43الخارجياتادبيبنين محمد عبد المهدي حبيب41601622228050193
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43الخارجياتادبيبنين مفتن هاشم لفته41611622228050194

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0066.29الخارجياتادبيبنين موسى علي جعفر41621622228050195

كلية اآلداب/جامعة البصرة475.0067.86الخارجياتادبيتماضر مالك ابو الهيل احمد41631622228050203

كلية اآلداب/جامعة البصرة582.0083.14الخارجياتادبيحبايب مناضل ستار ذرب41641622228050221

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71الخارجياتادبيحوراء صادق حمزه عوفي41651622228050249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86الخارجياتادبيدعاء رعد رمضان عودة41661622228050274

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00الخارجياتادبيرباب عبد الكاظم قاسم محمد41671622228050301

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57الخارجياتادبيرتاج احمد سالم عباس41681622228050304

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57الخارجياتادبيرحاب حسن سلمان جابر41691622228050308

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86الخارجياتادبيرقيه حسين علي كاظم41701622228050329

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة505.0072.14الخارجياتادبيرقيه يعقوب علي صالح41711622228050332

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة558.0079.71الخارجياتادبيزمن غانم شكاحي ساجت41721622228050358

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0074.71الخارجياتادبيزهراء رياض تعبان حسين41731622228050369

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة473.0067.57الخارجياتادبيزهراء عالء طالب صالح41741622228050381

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0060.43الخارجياتادبيزهراء علي حسين كثير41751622228050383

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29الخارجياتادبيزهراء فؤاد ناصر عبد الحسن41761622228050386

كلية اآلداب/جامعة البصرة470.0067.14الخارجياتادبيزهراء كريم محمد محسن41771622228050390

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0062.29الخارجياتادبيزهرة هيثم عبد الرزاق عاشور41781622228050405

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0064.29الخارجياتادبيزينب ابراهيم عبد الواحد شحيت41791622228050411

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0063.00الخارجياتادبيزينب عدنان فاضل سلمان41801622228050438

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0072.71الخارجياتادبيزينب علي جابر عبد هللا41811622228050440

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة429.0061.29الخارجياتادبيزينب وليد شاوي خريبط41821622228050468

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0077.71الخارجياتادبيسارة حافظ عاصي درويش41831622228050480

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43الخارجياتادبيساره علي غازي مكي41841622228050498

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة572.0081.71الخارجياتادبيسرى حسن كريم حسين41851622228050527

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86الخارجياتادبيسكينة حسين اسماعيل خليل41861622228050533

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43الخارجياتادبيسهيله فالح جبار عبود41871622228050550

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة431.0061.57الخارجياتادبيشهد حسين علي حسن41881622228050562

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71الخارجياتادبيشهد عالء صبري إبراهيم41891622228050565

كلية اآلداب/جامعة البصرة532.0076.00الخارجياتادبيضحى عماد عبد الكاظم مهاوي41901622228050601

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة551.0078.71الخارجياتادبيفاطمة احمد سلمان علي41911622228050640

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0063.14الخارجياتادبيفاطمة جواد خضير عاشور41921622228050643

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة514.0073.43الخارجياتادبيفاطمه ايوب يوسف جاسم41931622228050666

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة589.0084.14الخارجياتادبيفاطمه تموز صوي طارش41941622228050667

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0088.43الخارجياتادبيفاطمه خالد احمد عيسى41951622228050670

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86الخارجياتادبيفاطمه رحيم جمعه علي41961622228050672

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86الخارجياتادبيفاطمه لفته سلطان ياسر41971622228050686

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط583.0083.29الخارجياتادبيفاطمه يوسف سالم صكر41981622228050688

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة467.0066.71الخارجياتادبيفرح عباس محمد زغير41991622228050689

كلية اآلداب/جامعة البصرة461.0065.86الخارجياتادبيلجين جعفر عودة براك42001622228050699
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة436.0062.29الخارجياتادبيلمياء كاظم فليح كاظم42011622228050703

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0073.86الخارجياتادبيمريم سالم جاسم دخيل42021622228050739

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14الخارجياتادبيمريم عبد العباس حميد طاهر42031622228050743

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00الخارجياتادبيمريم علي جبار عنيد42041622228050748

كلية اآلداب/جامعة البصرة454.0064.86الخارجياتادبينرجس غالي عبد العظيم ياسين42051622228050807

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57الخارجياتادبينورس صبيح قاسم جارح42061622228050853

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71االعدادية المركزية للبنيناحيائي علي ابو الحسن جاسم محمد لفته42071622411001001

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم امجد شعبان نجم42081622411001002

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد اسعد جبار عبد الكريم42091622411001004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسن داخل ياسين42101622411001006

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رزوقي عباس مبارك42111622411001007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد سرمد عباس قاسم42121622411001008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مسلم عبد االمير سلمان42131622411001010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مشتاق جميل خلف42141622411001011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة472.0067.43االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ناصح خضير زعالن42151622411001012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0076.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد هادي عبد عطية42161622411001013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل625.0089.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياسالم مرتجى صبحي سعودي42171622411001014

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيتقي مجيد عجير قاسم42181622411001017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن باسم الزم اسماعيل42191622411001020

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن حامد محمد عبد الرضا42201622411001021

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عادل علي عبد الحسن42211622411001024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد الكاظم قاسم محمد42221622411001025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبداالمير اسماعيل صالح42231622411001026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن مهند عبد الحسين عباس42241622411001029

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ميثم عباس مهدي42251622411001030

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة500.0071.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن هاشم حسن جاسم42261622411001032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين باسم محمد تقي سبهان42271622411001038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر محمد نيروز42281622411001039

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عادل مسلم مكي42291622411001040

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين نبيل فالح حمودي42301622411001048

كلية التمريض/جامعة البصرة686.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين وسام عبد النبي عبد الحميد42311622411001050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة602.0086.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر باسم خلف شخير42321622411001051

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر علي حسين علي42331622411001054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا رعد سعيد جاعد42341622411001058

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين لعابدين مرتضى محمد خضير42351622411001061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين محسن حسين42361622411001065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير عبد الواحد مزعل42371622411001068

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد موسى كاظم جعفر42381622411001071

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ميثم موزان جابر42391622411001072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد نبيل عبد الكريم ظاهر42401622411001073
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق عباس سليم يوسف42411622411001076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيضرغام محمد فليح حسن42421622411001077

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الحميد زيد عبد الحميد عبدهللا42431622411001081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبدهللا احمد عبدهللا نجم42441622411001084

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي اسعد جاسم حسن42451622411001087

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل656.0093.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جاسم جبار سكير42461622411001089

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0064.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حاتم كريم فياض42471622411001091

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسنين فالح احمد42481622411001093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين لفته حسين42491622411001094

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين نعمه معتوق42501622411001095

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية572.0081.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ذكاء جعفر علي42511622411001096

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي زويد قاسم زويد42521622411001098

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سالم كاطع جوده42531622411001099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سامي مهدي سلطان42541622411001100

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبدهللا حاجم حمدي42551622411001103

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي غسان ريسان عبدهللا42561622411001106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي كريم غازي شرقي42571622411001107

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد ناصر بندر42581622411001108

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار682.0097.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ميثاق سامي كاظم42591622411001109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي هيثم قاسم عبود42601622411001110

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي وليد عبدالسيد حسن42611622411001111

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي يحيى هاشم فلحي42621622411001112

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيفاضل هشام رؤوف محمد رضا42631622411001115

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار ناظم عبد الرحيم حنوف42641622411001117

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عصام جواد قاسم42651622411001119

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى سالم مذكور سيد42661622411001120

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسين جاسم عليوي42671622411001122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى عدي جاسم محمد42681622411001123

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى علي حمزه علي42691622411001124

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحسن عقيل علي حسين42701622411001125

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد تقي حسن عبود عويد42711622411001129

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد رمضان42721622411001133

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد الرحمن محمد42731622411001135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رافد لفته خريبش42741622411001136

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600.0085.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا جبار عبود42751622411001137

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا فراس حبيب حيدر42761622411001139

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا فرج عبود قاسم42771622411001140

كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.00100.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد زيد عبدالحميد عبدهللا42781622411001141

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سالم نعمه شجر42791622411001142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح شيال حزيم42801622411001144
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل جاسم محمد42811622411001145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين سند ضيدان42821622411001146

كلية اآلداب/جامعة البصرة573.0081.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد جاسم طاهر42831622411001147

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي واثق صالح مهدي42841622411001149

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فارس جبر عاشور42851622411001150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فرج رشيد قنيد42861622411001151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن ناصر42871622411001152

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مجيد كاظم كثير42881622411001153

كلية اآلداب/جامعة البصرة498.0071.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد محمد جواد كاظم عبد العالي42891622411001154

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مهدي ستار جبر نعمه42901622411001156

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود زكريا محمود حميد42911622411001160

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة563.0080.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى جبار لفته جابر42921622411001161

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى اسعد حبيب فرحان42931622411001167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد حسين42941622411001169

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حمود عسل حمود42951622411001170

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى لؤي عبد الوهاب عبود42961622411001172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.8081.97االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم علي42971622411001173

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر اسعد عبدالجليل منصور42981622411001175

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0077.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر راشد منشد عبد الحسين42991622411001176

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل614.0087.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ماجد بدر محسن43001622411001177

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة571.0081.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي عبدهللا نعمه كطافه43011622411001178

كلية العلوم/جامعة بابل580.0082.86االعدادية المركزية للبنيناحيائينور الرضا حسين جاسم محمد43021622411001181

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف حسن عجمان سعدون43031622411001185

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية الكفاح للبنيناحيائيارشد سالم كاظم شناوي43041622411002003

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الكفاح للبنيناحيائيحسن هاني محسن بدر43051622411002011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الكفاح للبنيناحيائيزين العابدين مصطفى شياع كريم43061622411002019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الكفاح للبنيناحيائيشاكر عبد الكريم محمد جاسم43071622411002021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعباس حيدر علي لعيبي43081622411002023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعبد هللا جعفر عودة زبيري43091622411002025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعلي حسين صابر زاير صيهود43101622411002028

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعلي سعد تركي عودة43111622411002031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعلي محسن عبد الزهرة عبد هللا43121622411002032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00اعدادية الكفاح للبنيناحيائيكرار عبد الرضا نوري مهلهل43131622411002035

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمجتبى عالء قاسم محمد43141622411002037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمحمد موفق شاهين حمادي43151622411002045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمصطفى عادل حسين ثامر43161622411002048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية الكفاح للبنيناحيائييوسف سالم عبد االمير حمزة43171622411002054

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم عباس عبد هللا ثجيل43181622411003001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى491.0070.14ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم مهند محمد عبود43191622411003002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.3692.77ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد باسم هاشم عبد هللا43201622411003004
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.2094.17ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد حسين علي خلف43211622411003005

كلية الطب/جامعة البصرة708.12101.16ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد ظافر سالم حسان43221622411003006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0498.72ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد نشوان عبد الجبار طه43231622411003007

كلية الطب/جامعة البصرة698.9699.85ثانوية المتميزين للبنيناحيائيادريس فوزي صدام محسن43241622411003008

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.2483.32ثانوية المتميزين للبنيناحيائيالحسن علي شاكر حمزه43251622411003010

كلية الطب/جامعة البصرة707.36101.05ثانوية المتميزين للبنيناحيائيايهاب فرقد عدنان عبد الزهره43261622411003011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.4099.49ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن احمد عبد الرزاق عيسى43271622411003013

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.5296.65ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن الوليد خالد عبد اللطيف43281622411003014

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.2097.31ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن عالء حامد درويش43291622411003015

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0896.44ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن فاضل جبار فرحان43301622411003016

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.4088.91ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين عبد هللا يوسف عبد الرسول43311622411003018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.9296.13ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين علي عواد علي43321622411003019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.1292.30ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحيدر منذر عبدالرزاق سوادي43331622411003020

كلية الطب/جامعة البصرة709.68101.38ثانوية المتميزين للبنيناحيائيخالد وليد رجب سلمان43341622411003021

كلية الطب/جامعة البصرة699.5699.94ثانوية المتميزين للبنيناحيائيرضا علي حسين علي43351622411003022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.2099.03ثانوية المتميزين للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبدالكريم عباس43361622411003023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.3698.91ثانوية المتميزين للبنيناحيائيزين العابدين صادق عطيه راشد43371622411003024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.8899.41ثانوية المتميزين للبنيناحيائيسجاد مكي نعيمه مطر43381622411003025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.6092.23ثانوية المتميزين للبنيناحيائيسيف سرمد غازي محمد43391622411003026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.2899.33ثانوية المتميزين للبنيناحيائيصادق عمار عبدالحسن محمد علي43401622411003027

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.6899.24ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس وليد خالد عثمان43411622411003028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية593.9284.85ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا فيصل غازي صندوق43421622411003029

كلية الطب/جامعة البصرة710.68101.53ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي ثناء قاسم عبدهللا43431622411003031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.9296.85ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي حيدر ثويني عبد43441622411003032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0893.30ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي رافد جاسم نعيم43451622411003033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.6899.38ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي سعد جلوب هليل43461622411003034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي سلمان يسر مضخور43471622411003035

كلية العلوم/جامعة البصرة597.1285.30ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي صادق عالوي رضا43481622411003036

كلية الطب/جامعة البصرة705.52100.79ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي عبد الحسين طالب عبد الصاحب43491622411003037

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.7297.96ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعيسى علي حسين مجيد43501622411003040

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.2099.46ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار عقيل سالم علوان43511622411003042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.4899.07ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمؤمل صفاء مهجر صبري43521622411003043

كلية الطب/جامعة البصرة707.84101.12ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمؤمن محمد شافي ضيدان43531622411003044

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.5295.93ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرزاق علي43541622411003045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية651.8093.11ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد قاسم عبدهللا43551622411003046

كلية العلوم/جامعة البصرة686.2898.04ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد مجيد عبد الساده43561622411003047

كلية الطب/جامعة البصرة712.84101.83ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد حازم خلف فالح43571622411003049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0894.58ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد حبيب عبدهللا عبدالنبي43581622411003050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.5699.08ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد رائد محمد حسن43591622411003051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.6892.81ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد رضا عباس فاضل منصور43601622411003052
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.8895.70ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد رفعت عبداالمير سلمان43611622411003054

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0497.58ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد سامر نوري هاشم43621622411003055

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.7699.39ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد سعد جلوب هليل43631622411003056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0491.01ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد كعيد محمد43641622411003057

كلية الطب/جامعة البصرة709.84101.41ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عدنان فرحان عبد الحسين43651622411003059

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.8098.83ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عالء الدين غازي محمد43661622411003060

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.8097.54ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عماد احمد ناصر43671622411003062

كلية الطب/جامعة البصرة712.84101.83ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد ماجد محمد علي حسين43681622411003063

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.8889.41ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمرتضى باسم عبد الكريم فياض43691622411003064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية599.3285.62ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمرتضى خالد نجم عبدهللا43701622411003065

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الرحمان يوسف43711622411003067

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.3690.62ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الرضا مريعي43721622411003068

كلية الطب/جامعة البصرة703.36100.48ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمقتدى عامر قاسم نزيل43731622411003069

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.6890.53ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف كريم عبد جابر43741622411003071

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.6895.53ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف ليث علوان يوسف43751622411003072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيكرار صباح جوده باشوكي43761622411004002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيمصطفى هالل لفته مشتول43771622411004005

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0073.57اعدادية البصرة للبنيناحيائيابو الحسن علي عباس جواد43781622411007001

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29اعدادية البصرة للبنيناحيائياحمد فرحان جاسب كبيش43791622411007004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية البصرة للبنيناحيائيجعفر حسين موسى جعفر43801622411007006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسن محمد عبد الكريم محمد43811622411007008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم حنون43821622411007009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين علي جمعة شبيب43831622411007010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين علي حسن طاهر43841622411007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين علي غصاب ساهي43851622411007012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية البصرة للبنيناحيائيزاجي عبد الرضا زاجي سعود43861622411007017

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.0083.71اعدادية البصرة للبنيناحيائيعبد الرضا جواد كاظم عبد هللا43871622411007022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29اعدادية البصرة للبنيناحيائيعبد الرضا مهند عبد الرضا عبد الجبار43881622411007023

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي حسن جاسم محمد43891622411007027

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي حسين محسن كاظم43901622411007029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي ضياء هادي حمدان43911622411007032

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية البصرة للبنيناحيائيفضل مهند مهدي حميد43921622411007036

كلية العلوم/جامعة البصرة681.0097.29اعدادية البصرة للبنيناحيائيكرار حيدر مالك محمد43931622411007037

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية البصرة للبنيناحيائيكرار نزار باقر جواد43941622411007038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد ناصر صبري جوني43951622411007044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية البصرة للبنيناحيائيمرتضى علي حسن طاهر43961622411007048

كلية اآلداب/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية البصرة للبنيناحيائيمقتدى حسن خنجر مداحر43971622411007050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية البصرة للبنيناحيائيموسى فراس كامل شفيق43981622411007053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الرسالة للبنيناحيائيامجد سامي زغير مطر43991622411013002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0083.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسين هاشم مزهر شبيب44001622411013007
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيزين العابدين علي مجيسر بشارة44011622411013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمجتبى حسين علي ناصر44021622411013030

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمحمد حسن الزم جويد44031622411013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية االجيال للبنيناحيائيحيدر شاكر حمود غدير44041622411014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية االجيال للبنيناحيائيعلي احمد عبد الزهره يالي44051622411014015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية االجيال للبنيناحيائيعلي فاضل غازي بدن44061622411014018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية االجيال للبنيناحيائيعلي قاسم كاظم طاهر44071622411014019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية االجيال للبنيناحيائيعلي ياسر عواد ورد44081622411014020

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت545.0077.86اعدادية االجيال للبنيناحيائيعمار ياسر عويد راضي44091622411014021

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86اعدادية االجيال للبنيناحيائيمحمد رافد عبد الساده كاظم44101622411014024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية االجيال للبنيناحيائيهادي رعد ساجت ثامر44111622411014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين عبد الشهيد حسين علي44121622411015004

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعباس حسين صبيح عبد44131622411015008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا عمار ليلي محمد44141622411015010

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعالء جعفر صباح خلف44151622411015011

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية الشهداء للبنيناحيائيغيث رعد ناجي جبر44161622411015013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط534.0076.29اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمحمد سامر محمود راضي44171622411015017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمقتدى كريم قاسم عيسى44181622411015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية السبطين للبنيناحيائياحمد مهدي حسب مفضي44191622411016001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسن توفيق ناصر عبد الكريم44201622411016002

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين هادي سحاب طعمه44211622411016003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية السبطين للبنيناحيائيكاظم حسن جبار وطن44221622411016007

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية االكرمين للبنيناحيائيباقر فالح عبد الحسين فالح44231622411017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية االكرمين للبنيناحيائيسجاد اسعد عامر سبتي44241622411017007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية االكرمين للبنيناحيائيعبد هللا حمزة عباس عبود44251622411017009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمحمد عماد عباس علي44261622411017021

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمصطفى ضياء محمد جبر44271622411017023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية االكرمين للبنيناحيائييوسف رائد فاضل عباس44281622411017025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن سعيد نجم معتوق44291622411018007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن نصير لطيف مظلوم44301622411018009

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية المعقل للبنيناحيائيراضي جمعه معلي جاسم44311622411018015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية المعقل للبنيناحيائيسجاد نبيل كاظم علي44321622411018021

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية المعقل للبنيناحيائيظاهر قيس ظاهر حبيب44331622411018023

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيعباس حيدر حجاب كنكون44341622411018025

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29اعدادية المعقل للبنيناحيائيعباس قاسم جبر خيون44351622411018026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية المعقل للبنيناحيائيعبد هللا وفاق حميد محمد44361622411018028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي المرتضى محمد حسين فاخر محمد44371622411018031

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية المعقل للبنيناحيائيكاظم احمد الزم جياد44381622411018038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0085.86اعدادية المعقل للبنيناحيائيمحمد حامد عبد االمير حسن44391622411018044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية المعقل للبنيناحيائيمحمد نادر عبود رمضان44401622411018048

417 من 111صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية المعقل للبنيناحيائييوسف رياض عزيز دعدوش44411622411018051

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحسن حميد محمد حسن عباس44421622411019001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي صادق امين حسون حسين44431622411019010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي ناجي دينار زياره44441622411019014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيكاظم جواد عذيب حاتم44451622411019015

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمحروس علوان شياع دخيل44461622411019016

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمحمد باقر فاضل رحيم جادم44471622411019017

كلية الزراعة/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم لعيبي حسن44481622411019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمصطفى منذر جميل جياد44491622411019026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمنتظر حبيب جبار هاشم44501622411019027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائييوسف كارم محمود عبد الكريم44511622411019029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0085.86اعدادية الهارثة للبنيناحيائياحمد عدي كاظم جبر44521622411020001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية الهارثة للبنيناحيائياحمد كاظم شناوه حمود44531622411020002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن ثائر حاتم علي44541622411020003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن جميل عبد االمير كطين44551622411020004

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0082.57اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن عالء احمد جاسم44561622411020006

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسين علي سبتي عبدهللا44571622411020008

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحيدر ماجد كاطع جابر44581622411020011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيرضا نورس ياسين منصور44591622411020013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الهارثة للبنيناحيائيزين العابدين احمد طعمه حرب44601622411020014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية الهارثة للبنيناحيائيسجاد امجد جعفر حنضل44611622411020015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر490.0070.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي ثائر فاضل اسماعيل44621622411020019

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي ماجد خنجر عبد الحسين44631622411020021

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد باقر مهند حسن علي44641622411020029

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد تقي نعمه خلف نعمه44651622411020031

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة685.0097.86اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد سالم جواد داغر44661622411020034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر502.0071.71اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمود صادق جعفر حواس44671622411020039

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمصطفى خضر غضبان مهدي44681622411020043

كلية اآلداب/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية الدير للبنيناحيائيجواد كاظم قاسم جابر44691622411023002

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية الدير للبنيناحيائيسيف اسعد شرقي حسون44701622411023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الدير للبنيناحيائيعالء راضي رمضان بناي44711622411023009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية565.0080.71ثانوية الدير للبنيناحيائيمنتظر سليم كاظم شيال44721622411023012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة احيائيحسن صالح شاكر نعمه44731622411025003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة احيائيعلي حسين رسن علي44741622411025007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة احيائيكرار مهند عبد الصمد عبد الحبيب44751622411025008

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة احيائيمحمد باقر حسين رسن علي44761622411025011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة احيائيمحمد فتاح ابو الهيل يعقوب44771622411025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين جواد بدر برغش44781622411026006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين سجاد دحام علوان44791622411026007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين عذاب عبدهللا حريج44801622411026010
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين علي منديل جاسم44811622411026011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين ناظم خضير عبيد44821622411026013

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية القرنة للبنيناحيائيزيد جاسم نوري علي44831622411026019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية القرنة للبنيناحيائيعبد الهادي عبد هللا عبد العالي خضير44841622411026025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية القرنة للبنيناحيائيعلي اسعد محسن حسين44851622411026026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية القرنة للبنيناحيائيعلي ناجح قاسم برغش44861622411026029

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية القرنة للبنيناحيائيعلي نادر عبدالخالق داود44871622411026030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية القرنة للبنيناحيائيمؤمل سليم شاكر فيروز44881622411026033

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد باقر حازم جواد كاظم44891622411026034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد شاكر فرعون عبدالمنعم44901622411026035

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية625.0089.29اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد صبار خشان صبيح44911622411026036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد علي رفعت نافع خميس44921622411026038

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية القرنة للبنيناحيائيمنتظر عبد الرحيم موسى عيسى44931622411026044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية القرنة للبنيناحيائيمهدي مزهر عطية كريم44941622411026046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية القرنة للبنيناحيائيميثم مكي رحيم مايع44951622411026047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43اعدادية الفرزدق للبنيناحيائياحمد صالح منهل محمد44961622411027002

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيبدر عبد هللا بدر برغش44971622411027004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحسين جاسم هاشم مجدي44981622411027007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعبد هللا كريم كامل عبيد44991622411027013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي ظافر كاظم مكي45001622411027016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي عبد الستار مكي يعقوب45011622411027017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد رضا ماجد ناصر مناتي45021622411027019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد عالء جبر فيروز45031622411027020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمصطفى حسن جبار حسون45041622411027021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد حيدر عطيوي كشيش45051622411029004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد مصطفى ابو الهيل معتوك45061622411029007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسان برزان شعالن علي45071622411029010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن جهاد فاضل عطيه45081622411029012

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن يعقوب مجبل نفاوه45091622411029018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين احمد هاشم جاسم45101622411029019

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين عبد الرضيع مهدي نجم45111622411029022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحمزه عباس جبار عبد الساده45121622411029027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر عماد صينخ جهل45131622411029030

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسالم كريم زرزور شويمي45141622411029036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسجاد عبد العظيم علك حمادي45151622411029038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعقيل مسلم كامل بادع45161622411029043

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حميد هاشم جاسم45171622411029045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي مقداد عبد العظيم فاضل45181622411029049

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي ياسر عبد الساده خضير45191622411029050

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيكاظم عبد الباري ساجت عبد النبي45201622411029051
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمرتضى منتصر عبد الكاظم علي45211622411029066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى رحيم حشيف ياكوت45221622411029067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى عادل محمد علي غانم45231622411029068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمقتدى معيبر ماجد خضر45241622411029070

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمهدي احسان مهدي ابراهيم45251622411029074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمهدي عالء الدين مردان عبد العباس45261622411029077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمهدي علي عباس صالح45271622411029078

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيموسى عبد الكاظم عبد هللا حواس45281622411029080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائييونس عبد الحسين هملي سهر45291622411029081

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد تحسين خضر حسين45301622411031001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد عقيل كاظم حسن45311622411031003

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى620.0088.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيامين قادر شلتاغ جلود45321622411031004

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسن حمزة عبد الحسن كاظم45331622411031007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسن شبيب صبري شبر45341622411031008

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسن ضياء عبد السادة نتاش45351622411031009

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسنين علي حلو راضي45361622411031013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين فالح حسن ذياب45371622411031014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحمزة قاسم عبيد صخير45381622411031016

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحيدر عبد االمام عبد الجبار محمد45391622411031017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا جميل جندي عبد هللا45401622411031021

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0090.71اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي اسد امين بارود45411622411031023

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي شرقي خضير عبد هللا45421622411031026

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي غالب طاهر حاجم45431622411031027

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0088.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي مظر سعيد شبانة45441622411031028

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيقاسم عبد الساده محي محيديد45451622411031030

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم كاظم عبد العباس45461622411031035

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد قاسم شاوي حسج45471622411031036

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد نظير صبار حسن45481622411031037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمنتظر حسيب سعيد مطر45491622411031038

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الزبير للبنيناحيائيابراهيم جاسم محمد ابراهيم45501622411032001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية الزبير للبنيناحيائيابراهيم عبدالناصر جميل محمد45511622411032002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسن علي داود ظاهر45521622411032009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين رسول جاسب ضيول45531622411032012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين رعد رزاق جازع45541622411032013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين علي عاشور عبد الحسن45551622411032014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين محمد شناوه سمير45561622411032016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية الزبير للبنيناحيائيحيدر حامد ياسر حاشوش45571622411032019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الزبير للبنيناحيائيزين العابدين عبد الجبار حمدي مالك45581622411032023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الزبير للبنيناحيائيسجاد سعد طعمه عبود45591622411032025

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الزبير للبنيناحيائيعباس عقيل حسين عبد الصاحب45601622411032029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الزبير للبنيناحيائيعباس علي جابر مغامس45611622411032030

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد غازي عكاف45621622411032032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبد الكريم نايف عبد الكريم نغماش45631622411032035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبدهللا جابر عكلو حمود45641622411032036

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي رضا قاسم محمد اسماعيل45651622411032039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عبدالجليل حميد45661622411032040

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي عدنان مالح جعفر45671622411032041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي فارس عبد محمد45681622411032043

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي قاسم عناد زاير45691622411032045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي قيس زيد حميد45701622411032046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الزبير للبنيناحيائيفيصل محمد شناوه سمير45711622411032053

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية الزبير للبنيناحيائيقيس علي حسن كيطان45721622411032054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد حسين ياسر حاشوش45731622411032062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد طارق خميس حنتوش45741622411032064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد عالء شاكر عبدالحي45751622411032067

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد علي جواد خلف45761622411032069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الزبير للبنيناحيائيمرتضى خالد رحيم حمد45771622411032071

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية الزبير للبنيناحيائيمصطفى شوكت عبدهللا حسين45781622411032075

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية الزبير للبنيناحيائيمقتدى غني مشاي هذال45791622411032077

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائياحمد حميد محيسن مشحوف45801622411033002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيباقر فاضل خير هللا مدهوش45811622411033003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن احمد عبدالسيد عبدهللا45821622411033006

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن عباس صالح جبر45831622411033008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر521.0074.43اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن علي جبر خليف45841622411033009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسين جاسب حلبوت رسن45851622411033010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسين محمد طالب عبد45861622411033013

كلية اآلداب/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحيدر احمد حسن شعيل45871622411033017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحيدر بستان محمد مكطوف45881622411033018

كلية علوم البحار/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيسجاد محمود ناجي راشد45891622411033022

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيصالح فهد صالح فهد45901622411033024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي ربح زغير عبيد45911622411033027

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي هاشم حسن غازي45921622411033029

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد باقر عباس نعمه كاصد45931622411033032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد فاضل خير هللا مدهوش45941622411033037

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى656.0093.71اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمرتضى احمد صالح جبر45951622411033038

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمرتضى ستار جبار رزاق45961622411033039

كلية التمريض/جامعة البصرة683.0097.57اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمرتضى عقيل عبدالجليل عبدالرسول45971622411033040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمهدي جاسم ريحان حسين45981622411033045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد جواد كاظم مالك45991622411034001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسن فائز مكي فايز46001622411034006
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسن محمد حافظ عبد الصاحب46011622411034007

كلية الزراعة/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين صادق راضي محمود46021622411034009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية شط العرب للبنيناحيائيرضا حسين محسن حسين46031622411034012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيزيد حيدر مهدي صالح46041622411034013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعبد هللا طالل حمادي جعفر46051622411034019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعبد هللا علي هادي عثمان46061622411034020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي حامد عدنان حمزه46071622411034021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي حبيب راشد علي46081622411034022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي صباح مهدي عبد الهادي46091622411034023

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية574.0082.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي ضياء خميس علي46101622411034024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي موفق مونس قاسم46111622411034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق عبد الهادي ابو القاسم46121622411034031

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد علي بدر جعيز46131622411034032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى عباس مكي راضي46141622411034034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمهدي محمد رضا لفته خليل46151622411034035

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن محمد لفته مهدي46161622411035009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين جليل سوير دعيدش46171622411035010

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسين هادي عليوي كيطان46181622411035013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيضرغام عبد الزهرة احمد علي46191622411035020

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيطه مال هللا عبد الرضا ضمد46201622411035021

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس صباح صبر خلف46211622411035022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس عذاب نثر ياسين46221622411035023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي باسل صادق سويدان46231622411035027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي سعد رزاق كاظم46241622411035031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكريم باهض46251622411035032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية ذو النورين للبنيناحيائياحمد مرتضى حسن رحمه46261622411037005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحسن جعفر صافي ياسين46271622411037008

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحسن علي شريش مايد46281622411037009

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحسن عوض حامد رومي46291622411037010

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى543.0077.57اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحسن محمد ذياب طاهر46301622411037012

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيزين العابدين بدر ناصر خلف46311622411037017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيسجاد سعد طاهر فرحان46321622411037018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيطاهر حبيب مليج حسن46331622411037020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0081.00اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعلي اسعد صالح نادم46341622411037023

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جاسم جابر46351622411037026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيفاضل عارف مالك جازع46361622411037030

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمصطفى حميد عبد عامر46371622411037036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمصطفى عباس عوده محمد46381622411037039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمنتظر كريم شهيب حمد46391622411037043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية ام قصر للبنيناحيائيابو الحسن زكي حافظ عذبي46401622411038001
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية ام قصر للبنيناحيائياحمد صبيح عبد العزيز غلوم46411622411038002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية ام قصر للبنيناحيائياحمد علي بهلول عبد الحسن46421622411038003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية ام قصر للبنيناحيائيخالد وليد فيصل عتيج46431622411038008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية ام قصر للبنيناحيائيعلي باسل عبد اللطيف مجيد46441622411038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية ام قصر للبنيناحيائيمقتدى قاسم طعمه عبد هللا46451622411038016

كلية العلوم/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائياحمد عبدهللا غالب حسين46461622411039004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى573.0081.86اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسن نورس علي حسين46471622411039007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسين احمد حميد سلطان46481622411039008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسين خالد كريم خضير46491622411039009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسين مالك فيصل سيالوي46501622411039010

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسين محمود ناصر علي46511622411039011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيرضا هاني محمد جبر46521622411039015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيرضوان جاسم محمد طعمه46531622411039016

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعبدهللا زياد خلف عاشور46541622411039020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية614.0087.71اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعبدهللا محمد شمخي عبيد46551622411039023

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعلي اسعد كريم خضير46561622411039025

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعلي امير محمد عبد الجليل46571622411039026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمحمد كامل محمد جواد جادر46581622411039035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمحمد منير عبد الخالق عبد الرزاق46591622411039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمحمد هشام غانم عبد الصاحب46601622411039039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمرتضى هشام حمود كشيش46611622411039042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل علي حسين46621622411039043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمصطفى محمد عبود فليح46631622411039046

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيحميد مجيد حميد شياع46641622411040015

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيخالد وليد حسك اسماعيل46651622411040016

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان646.0092.29اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعبد الرقيب صالح يعقوب يوسف46661622411040023

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعلي عبد العظيم عبد هللا عبدالعزيز46671622411040027

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعلي ناصح ناجح مهدي46681622411040029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيكاظم ظافر محمد سلمان46691622411040034

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمجتبى نجم عبد هللا ابراهيم46701622411040037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمرتضى عبد الخضر مبارك علي46711622411040040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك527.0075.29اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيموسى علي عبد الرزاق خزعل46721622411040046

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية االعالم للبنيناحيائياحمد محمود علي حسن46731622411041002

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية االعالم للبنيناحيائيحسين عدي محمود سلطان46741622411041009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية االعالم للبنيناحيائيقحطان عدنان طه ياسين46751622411041019

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية االعالم للبنيناحيائيكرار رعد عبد الرسول كريم46761622411041020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية االعالم للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الغفور جاسم46771622411041022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية االعالم للبنيناحيائيمصطفى عبدهللا عبد الرزاق عبد هللا46781622411041024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االعالم للبنيناحيائيمنتظر هيثم مهدي عبد46791622411041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية الرضوان للبنيناحيائياحمد فائق سامي عباس46801622411043004
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية الرضوان للبنيناحيائيايمن عباس عبد الرزاق عبد الحسن46811622411043006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسن رفيق حبيب جياد46821622411043007

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسن مؤيد جبار داود46831622411043009

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين فؤاد فاخر عبد االمام46841622411043011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الرضوان للبنيناحيائيرضا محمد فيصل حميد46851622411043016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعباس مرتضى جياد راضي46861622411043019

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد هللا عبد الواحد حمادي عباس46871622411043023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعلي ضياء عاصي لعيبي46881622411043027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية الرضوان للبنيناحيائيغدير عدنان بالسم بدر46891622411043032

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد مرتضى غني محمد46901622411043038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمهدي عبد الكريم خضير جاسم46911622411043044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14اعدادية الرضوان للبنيناحيائيميراث فالح حسن محمد46921622411043045

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية الرضوان للبنيناحيائيياسين لطيف حسين علي46931622411043046

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الرضوان للبنيناحيائييحيى محمود احمد عامر46941622411043047

كلية القانون/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائياحمد عبد الغفور جلود علي46951622411045002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيحسين سعيد نوري ابراهيم46961622411045003

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيحسين مسلم عبد العباس محمد46971622411045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيعيسى فائز عمران موسى46981622411045011

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد الباقر محمد طالب عبود46991622411045013

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم اكرم محمد رضا47001622411047001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين عالء جميل جبر47011622411047010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين عبد الزهره47021622411047011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحمزة ابراهيم جاسم احمد47031622411047012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيضرغام ثائر عبداالمير احمد47041622411047017

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبدهللا عباس شيحان محمد47051622411047019

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية657.0093.86اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي محمد جبار علي47061622411047023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد الباقر مصطفى خلف محمد47071622411047026

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عباس خلف47081622411047028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية التضحية للبنيناحيائياحمد سبتي خير هللا نصر47091622411048001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية التضحية للبنيناحيائيحسين حسن شهيد عبد الكريم47101622411048007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية التضحية للبنيناحيائيحسين سمير مهدي مطرود47111622411048008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية التضحية للبنيناحيائيحسين عبد الحكيم عزيز مجلي47121622411048009

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية التضحية للبنيناحيائيضياء سالم عاشور ظاهر47131622411048022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664.0094.86اعدادية التضحية للبنيناحيائيعلي شهاب احمد ونان47141622411048026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية التضحية للبنيناحيائيمحمد مرتضى خلف حنون47151622411048030

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية الموانئ للبنيناحيائيحيدر ميعاد زامل عجيد47161622411053004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43ثانوية الموانئ للبنيناحيائيزين العابدين حسن غازي مانع47171622411053005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية الموانئ للبنيناحيائيعلي ماهر جليل جراد47181622411053008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية الموانئ للبنيناحيائيعلي محمد احمد سلمان47191622411053009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية الموانئ للبنيناحيائيمحمد علي طاهر رشك47201622411053010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية جيكور للبنيناحيائياحمد طه ياسين خليل47211622411054003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية جيكور للبنيناحيائيبالل غسان سامي عبد القادر47221622411054007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسين احمد جواد كاظم47231622411054012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسين طالب قاسم عذبي47241622411054013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية جيكور للبنيناحيائيداود سلمان داود سلمان47251622411054017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية جيكور للبنيناحيائيعباس سمير زهراو منصور47261622411054021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية جيكور للبنيناحيائيعلي حسن محمد محيسن47271622411054026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29اعدادية جيكور للبنيناحيائيكرار اسعد عبد الكريم خزعل47281622411054030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية جيكور للبنيناحيائيمجتبى وسام كاظم حمد47291622411054031

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية جيكور للبنيناحيائيمحسن علي محسن علي47301622411054032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية جيكور للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين عبد الوهاب عبد الحسين47311622411054037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية جيكور للبنيناحيائيمحمد ميثاق عبد الرزاق محمد47321622411054039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0083.14اعدادية جيكور للبنيناحيائيمصطفى فاضل مصطفى بحيوس47331622411054040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية جيكور للبنيناحيائيمنتظر جعفر رحيم ورور47341622411054042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية جيكور للبنيناحيائييوسف عادل يعقوب يوسف47351622411054044

كلية علوم البحار/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيباقر كاظم ناصر حمود47361622411055003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيبسام حجاب شرشاب شالش47371622411055004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيصادق امين عبد الغفار عبد الكريم47381622411055008

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعبد العزيز نزار جمعه داخل47391622411055012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي سالم صيوان كبر47401622411055014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0081.57اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعون علي خضير عبيد47411622411055015

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيكرار ماجد عباس مطشر47421622411055016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيكرار مازن سامي قدوري47431622411055017

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد حسين حنون مزبان47441622411055018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد ناصر عبد الكريم سمير47451622411055019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائييوسف عبدالرضا ضاحي مبارك47461622411055023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائياحمد وفدان عبد االمير قاسم47471622411057004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسن محمد عريبي مدلول47481622411057009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير قاسم47491622411057012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسين فراس رزاق كاظم47501622411057013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي ساجت كرين نعمه47511622411057023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي فراس رزاق كاظم47521622411057026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي محسن قاسم مال هللا47531622411057027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيفؤاد خضير عباس مشتت47541622411057032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمحمد نزار جابر عبد هللا47551622411057040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمصطفى حامد حسين محيسن47561622411057046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43اعدادية األعراف للبنيناحيائيسجاد سالم طه ياسين47571622411058005

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية األعراف للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد فضل47581622411058006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية األعراف للبنيناحيائيغياث صفاء عدنان نوام47591622411058010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية األعراف للبنيناحيائيمصطفى رعد كاطع جثير47601622411058014
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.5295.36اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيابو الحسن محمد مجيد علي47611622411068001

كلية العلوم/جامعة البصرة637.9691.14اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد شهاب احمد علي47621622411068002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء618.0888.30اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيارشد ياسين مهوس لعيبي47631622411068005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.8493.83اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيجعفر سامي جبر لفته47641622411068007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0499.01اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن علي عبد رمضان47651622411068010

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.7294.96اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين احمد صبيح حميد47661622411068012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.4098.34اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين توفيق حميد دخيل47671622411068013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة621.6888.81اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الوهاب جبار47681622411068014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء616.7688.11اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين حيدر هاشم اغا47691622411068015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0497.86اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين عبد الزهره جعفر نعمه47701622411068017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.8088.26اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين علي محمد جاسم47711622411068018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.2498.46اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين علي مهدي صالح47721622411068020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.8896.98اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيزين العابدين احمد حنون جاسم47731622411068021

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.5688.65اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيزين العابدين عصام حسن يوسف47741622411068022

كلية الطب/جامعة البصرة703.88100.55اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد بشير عبد الخضر علي47751622411068024

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.4887.35اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد ضياء هاشم راضي47761622411068025

كلية الطب/جامعة البصرة702.44100.35اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد علي سعدون خنيفر47771622411068027

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0896.73اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد ميثم عبد الحسن عبود47781622411068030

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.9289.42اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعبد الرحمن نزيه عبد الجبار ابراهيم47791622411068032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط634.0090.57اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعبدهللا ضياء نجم فليح47801622411068034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.3290.62اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي احمد توفيق عبد النبي47811622411068035

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.2487.46اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي فارس محمد سعيد خزعل47821622411068038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0894.44اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي فالح رحيم جبار47831622411068039

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي مال هللا ناصر عبد الحسن47841622411068040

كلية الطب/جامعة البصرة709.52101.36اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي محمد فوزي عبد47851622411068041

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.6497.09اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيكرار خالد ريسان حسين47861622411068042

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.2897.90اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحسن علي جبار عبد الشهيد47871622411068044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.7296.67اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد الجواد محمد مجيد علي47881622411068045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى650.2492.89اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد المهدي تحسين علي عبد الجبار47891622411068046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد باقر فوزي عبد الحسن شالل47901622411068047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد علي عذافه محسن47911622411068049

كلية العلوم/جامعة البصرة601.5685.94اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد محسن علي حسين47921622411068051

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمرتضى ازهر داود جاسم47931622411068054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.1682.88اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمرتضى عماد عدالن زغير47941622411068057

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.6498.66اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمصطفى علي سعدون خنيفر47951622411068058

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمصطفى ميثاق احمد حسن47961622411068059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.6899.53اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمقتدى مسلم فيصل جعفر47971622411068061

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.2088.60اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمنتظر ستار فرحان عبد الرضا47981622411068063

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.8883.13اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيياسر رائد ناصر محمود47991622411068065

كلية الطب/جامعة البصرة697.7299.67اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائييعقوب محمد عبد الكريم محمد48001622411068066
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.5290.79اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائييوسف رافد محمد علي محمد48011622411068067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.2484.03اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائييوسف عصام جبار هاشم48021622411068068

كلية الطب/جامعة البصرة699.1299.87اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائييوسف فراس مهدي عباس48031622411068069

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية الحشد المقدس للبنيناحيائيحسين احمد مطر مهوس48041622411071004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية الحشد المقدس للبنيناحيائيعبد االله ابراهيم مظلوم عباس48051622411071008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية الحشد المقدس للبنيناحيائيعلي نعمة ناصر عبد الحسين48061622411071010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57اعدادية الحشد المقدس للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل عاشور48071622411071013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29اعدادية الحشد المقدس للبنيناحيائيمصطفى جبار طعمة فرهود48081622411071015

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي حسين مطر طاهر48091622411073011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمجتبى راجي جاسم بردي48101622411073014

كلية العلوم/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد برزان علي صالح48111622411073015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد مهدي يوسف يعقوب48121622411073018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمهدي شريف خريبط صالح48131622411073021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الرافدين للبنيناحيائييحيى سعد جابر ظاهر48141622411073023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية الكنوز االهلية للبنيناحيائيعلي مازن مجيد عبد الحسين48151622413001002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد شامر كطامي48161622413003004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيحيدر سالم حسين جبر48171622413003005

كلية العلوم/جامعة بابل588.0084.00ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيطه عبد الرحمن داود عبيد48181622413003006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيعباس ضايف جمعه صبيح48191622413003007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيعلي حمود عبد الزهرة داود48201622413003011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيكرار وليد حبتر حواس48211622413003013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائييوسف كاظم شمخي جثير48221622413003017

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد سعيد نغيمش48231622413004001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائياحمد سعيد علي محمد حسين48241622413004004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0091.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائياحمد عالء توفيق هاشم48251622413004006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن صادق جعفر عبد هللا48261622413004016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن علي عزيز فرعون48271622413004017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن علي فياض هذال48281622413004018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسن منشد تعبان راضي48291622413004020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسنين زهير بدر جميل48301622413004021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين زهير كاظم طعمه48311622413004024

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين علي يوسف عبد السادة48321622413004026

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل سكر جاسم48331622413004027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين محمد رضا خيون ناجي48341622413004028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0083.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الستار جبار عبد الحسين48351622413004029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحيدر محمود عيدان جرجاك48361622413004030

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحيدر مشتاق عيدان شويش48371622413004031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيرضا جمعه صابر عبد الحسن48381622413004032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيرضا محمد عباس دهر48391622413004035

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيسجاد ميراحمد عبد الرزاق لعيبي48401622413004036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيصادق احمد ثامر جابر48411622413004037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعباس حمادي حسن عودة48421622413004038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعبد المنتظر شري باهض فعيل48431622413004042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي سعد عبد الكريم موسى48441622413004051

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي مصطفى بدر عبد الصاحب48451622413004056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي نجاح عبد الرضا حسب48461622413004057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيكاظم اسماعيل خزعل نعمة48471622413004060

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيكاظم سعد عبد المحسن وادي48481622413004061

كلية علوم البحار/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيكاظم سعيد كاظم مرسول48491622413004062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيكرار تحسين عبد الرضا مهجر48501622413004063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيكرار عدي رزاق ضمد48511622413004064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمؤمل جاسم توفيق حسن48521622413004065

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان عبد الكاظم حمادي48531622413004066

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين سلمان مطر48541622413004069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد العالي باهض48551622413004071

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا بردان طعمة48561622413004073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد احمد داخل48571622413004075

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمود وائل جاسم اسماعيل48581622413004077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمرتضى باقر كامل ماجد48591622413004079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمرتضى مزهر عذافه عباس48601622413004080

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0081.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمسلم هيثم غني دهيك48611622413004081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عايش عبد هللا48621622413004082

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمصطفى بدر عبد العالي باهض48631622413004083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمصطفى رعد لعيبي حسين48641622413004085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي صابر عبد النبي48651622413004086

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر سعد عكلة حسن48661622413004089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناظم عبد العالي باهض48671622413004090

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية651.0093.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمهدي جواد كاظم سلمان48681622413004091

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمهدي رعد زيارة عاشور48691622413004092

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيهادي عدي صبار عودة48701622413004094

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد باسم عناد زايد48711622413006001

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد جبار عبيد مارد48721622413006002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد رياض عبد الخالق سلمان48731622413006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد ضياء شعبان يوسف48741622413006005

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد عبد النبي كريم محمد48751622413006006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد عمار خزعل جبين48761622413006007

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياسامه سعدون فيصل نجم48771622413006010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0090.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيجعفر حيدر سلمان مغامس48781622413006015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية570.0081.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيجعفر عدنان مجيد عزيز48791622413006016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن عادل حسن نعيمه48801622413006020
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن علي محسن كرافه48811622413006021

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن مهدي كاظم سلمان48821622413006023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن وليد عبد الحسين هاشم48831622413006024

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0093.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين جمال رمضان جعفر48841622413006025

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين سرحان حسين عبد علي48851622413006027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا هادي نون48861622413006028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي عوده منشد48871622413006029

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد خليفه48881622413006030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي ورور مكطوف48891622413006032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين وليد ناصر علي48901622413006033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر احمد عبد الكريم عبد الحسين48911622413006036

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر حمود عبيد مطير48921622413006038

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر راجي ساير شفك48931622413006039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر نجم عبد ناصر48941622413006041

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر يحيى هالل منسي48951622413006042

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيزيدون حمدي سلمان اسماعيل48961622413006043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيسالم مشعل ناصر حسون48971622413006044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد رسول رحيم خشان48981622413006045

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد نجم عبد حيال48991622413006046

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيصدر الحسين علي عبد الحسين صبري49001622413006050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس جبار صافي سدخان49011622413006051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس حسين عجمي حالوب49021622413006052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس عادل شايل كنش49031622413006053

كلية القانون/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الخالق وليد عبد الخالق سلمان49041622413006055

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان ميس سدخان49051622413006057

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الواحد عبد هللا عبد الواحد سلمان49061622413006060

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعثمان يوسف عبود يوسف49071622413006061

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعقيل دحام جياد لفته49081622413006062

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي احمد رزاق خنجر49091622413006063

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي االكبر سليم شريف صالح49101622413006064

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي الرضا محمد فاضل فالح49111622413006065

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي السجاد محمد صالح انعيمه49121622413006066

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي المنذر حطاب حبش49131622413006067

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حامد حسون صياح49141622413006069

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حبيب ماهر طاهر49151622413006070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد شهواز49161622413006071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حسين داود سلمان49171622413006072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حميد سالم49181622413006074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي داخل داغر راشد49191622413006075

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عبد القادر مجيد فداغ49201622413006080
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم جاسم عبيد49211622413006081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد الحسن زغير49221622413006084

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي محسن درويل جلد49231622413006087

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد ثجيل رمضان49241622413006088

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي مشتاق ناصر هنيدي49251622413006089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي نعيم خليف عبد49261622413006090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي هيثم محمد جميل علي49271622413006091

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي وليد خالد علوان49281622413006092

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية524.0074.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعماد سالم صيوان كبر49291622413006093

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعمار علي عبد الوهاب ادريس49301622413006094

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعمار هزاع عبد المحسن هزاع49311622413006096

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيفهد حمدان مسير جبر49321622413006099

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيقاسم خلف علي حسن49331622413006103

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيكرار محمد عباس عبد هللا49341622413006105

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيكرار يوسف عبد الصمد محمد49351622413006106

كلية التمريض/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسن كاطع49361622413006108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد حاوي دحام49371622413006109

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا قاسم ضيول عبد هللا49381622413006110

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد صالح لفته غنتاب49391622413006112

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد علي ناجي لفته ستار49401622413006118

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن خلف49411622413006119

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمود جاسم قاسم جاسم49421622413006124

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمرتضى عمار عبد عجيل49431622413006126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم مالك49441622413006128

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الوهاب خليل ابراهيم49451622413006130

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الوهاب ادريس49461622413006131

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد رشيد عباس49471622413006132

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمنتظر عدي عبد االمير كباشي49481622413006136

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيوليد اسامه توفيق عباس49491622413006139

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائييوسف ابراهيم يوسف شعبان49501622413006142

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبد الحسين جاسم49511622413007002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيفاضل محمد عبد الجليل عبد الحسن49521622413007007

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي سلمان49531622413007009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائينور هللا عباس حميد سعدون49541622413007013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيحسن مثنى عبد الحسن عبود49551622413008003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيحسنين عماد كاظم هليل49561622413008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيصادق احمد حسام عباس شمخي49571622413008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد اكرم علي مطر49581622413008007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق علي صالح عبد الحميد49591622413008008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء مهبش عجالن49601622413008010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد غسان احمد سعدون49611622413008011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائييوسف احمد عبد الجبار عبد الواحد49621622413008014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيحسن فراس فاضل بعين49631622413009002

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائياحمد امجد محمد عثمان49641622413010001

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائياحمد كامل عبد عامر49651622413010002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيامير صالح عبد رشيد49661622413010004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيباقر سمير صابر ساهي49671622413010005

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحسن هادي ناصر حسين49681622413010006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحميد عبد الرضا محسن كريم49691622413010008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعبد المنعم جبار شايع عبد الحسن49701622413010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعيسى علوان عيسى هزاع49711622413010014

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد خضير سعدون ضايف49721622413010017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد الفي جميل خليف49731622413010019

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد ابيد جبر49741622413010021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية حمورابي االهلية للبنيناحيائيمصطفى هاني حسن عباس49751622413011001

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيالبراء بهاء عبد المنعم خلف49761622413013001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيحسين علي هويل كريم49771622413013002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان جاسم محمد49781622413013003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد جمال عبد الرضا عبد السيد49791622413014002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد جواد كاظم سوادي49801622413014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسن نوري جابر49811622413014006

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد علي حمضي ذياب49821622413014007

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد كرار اوهيب سلمان49831622413014008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد وسام بالسم شنشول49841622413014011

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد وسام جبار كريدي49851622413014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس خلف شنيخر49861622413014017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيسجاد عدي خميس محمد49871622413014018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيكرار علي جبار محسن49881622413014024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيليث بسام عبد الرحمن عبد علي49891622413014025

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد رمل شرقي49901622413014026

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق مهند قاسم رمضان49911622413014028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد معتز محمد حسين49921622413014032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد منذر عبد الرزاق فياض49931622413014033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى قاسم حبتر شاتي49941622413014035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمنتظر جمعه نمر حافظ49951622413014038

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسن زوير جغيبل49961622413015001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسن صباح فاضل ضايف49971622413015003

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيرضا علي ثامر عباس49981622413015005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الجليل احمد عبد الجليل عراك49991622413015006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن كريم حنون نايف50001622413015007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعز الدين خالد حميد زيدان50011622413015010

كلية القانون/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي سليم حميد عطيه50021622413015012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي سليمان سلطان حاجم50031622413015013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيليث جمعه عبد الكريم دهروب50041622413015019

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر غالي وحيد صالح50051622413015020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد داغر حمود50061622413015021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عقيل مهدي سعيد50071622413015022

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل محمود جاسم50081622413015025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمختار عاصي خوير معارج50091622413015027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.0087.43ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائييوسف جمال سلمان منديل50101622413015031

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائياحمد عبد االمير كاطع عبيد50111622413016003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائياسعد محمد عودة صفوك50121622413016005

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيجعفر حسن حاجم راضي50131622413016006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيحسين موسى منور كريدي50141622413016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيسجاد علي خالد مسير50151622413016013

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيعباس محمد جواد فرج50161622413016014

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيعلي احمد دخيل زاجي50171622413016016

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيعلي لفتة وادي راضي50181622413016018

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيفاضل سلمان خضير فيصل50191622413016019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمحمد ستار شبوط شريده50201622413016023

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمحمد علي معارج عاكول50211622413016024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمرتضى غازي حسن جبر50221622413016026

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0081.86ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمهدي صباح بدران رمضان50231622413016029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائييوسف يعقوب حسين يعقوب50241622413016030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيعباس علي يونس علي50251622413018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياحمد اكرم عبد العباس قاسم50261622413020002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياحمد صباح صالح مهدي50271622413020004

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياحمد طارق كاظم محمد50281622413020005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياكرم محمد علي خوير50291622413020007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياياد ميثم كاظم مبارك50301622413020009

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيباقر عالء قاسم محمد50311622413020010

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين سعيد ثامر عامر50321622413020012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسن صباح داود حنش50331622413020013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسنين رعد قاسم عبد الرزاق50341622413020014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين علي حامد علي50351622413020015

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين علي نصافه مجيد50361622413020016

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين نائل صالح علي50371622413020018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحميد ماجد حميد عزيز50381622413020019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحميد ماجد حميد مجيد50391622413020020

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيرضا صالح مهدي عبد علي50401622413020021
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قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.0093.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيزين العابدين جواد كاظم طالب50411622413020022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيسجاد عقيل حسين علي50421622413020023

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيصهيب جاسم رضا حاتم50431622413020024

كلية العلوم/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعباس علي مناحي معتوق50441622413020027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك599.0085.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعبد الكريم اسماعيل هادي غضبان50451622413020029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعبد هللا صافي عبد نمر50461622413020031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعقيل احمد محمد عبد50471622413020033

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد العزيز جبار50481622413020034

كلية التمريض/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي احسان سوادي جاسم50491622413020035

كلية العلوم/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي حسين توله عبد الحسن50501622413020036

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم بدن50511622413020037

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت631.0090.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي سالم احمد جواد50521622413020039

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي نجم محسن عزيز50531622413020041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيكرار مشتاق حبيب نوري50541622413020043

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمجتبى حيدر فيصل عبيد50551622413020044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر اثير جواد كاظم50561622413020045

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد حامد جليل عبد الصمد50571622413020046

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الجبار علي محمد50581622413020048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد رياض عبوس عبد هللا50591622413020049

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل خيري شاوش50601622413020053

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد فضل سعدون طاهر50611622413020054

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمقتدى عقيل محمد عبد50621622413020062

كلية علوم البحار/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمنتظر وميض صالح ساجت50631622413020063

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمهدي محمود ابراهيم بوهان50641622413020067

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمهيمن وليد صادق جعفر50651622413020068

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائييوسف محمود جواد كاظم50661622413020069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيابا الحسن فؤاد ياسر عجيل50671622413021001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيابراهيم فاروق سعدي صالح50681622413021002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيابراهيم مالك كنان حبيب50691622413021003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيابو طالب عباس عبد الحسن كاظم50701622413021005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيالحسن اسامه طاهر يوسف50711622413021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيالحسن محمد كاظم حمود50721622413021007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيامير حسين كاظم حسن50731622413021010

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيباقر حيدر رحيم سلمان50741622413021012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيباقر مرتضى جواد كاظم50751622413021013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيباقر ناجح عبادي عبد الصاحب50761622413021014

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن صباح مهدي صالح50771622413021016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن علي حمزه عباس50781622413021018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن فالح عاشور رحيمه50791622413021019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن مسلم صادق كاظم50801622413021020
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين سلمان معن صباح50811622413021022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين صباح مهدي صالح50821622413021023

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين علي علك خلف50831622413021025

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد دعير50841622413021026

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين محمد صادق غالب50851622413021029

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين نصيف جاسم عايد50861622413021030

كلية الزراعة/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحميد حامد حميد حسين50871622413021034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحيدر خالد شرار شعبان50881622413021035

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسالم عبد الحسين سالم عجيل50891622413021043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيطه قاسم جبار ثامر50901622413021046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعباس اسعد جعفر عبد50911622413021047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعباس عادل راضي ثاني50921622413021048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعباس موفق محمد عبد السيد50931622413021051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا جعفر عبد حسن50941622413021052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد الرزاق ناموس50951622413021054

كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا سمير طابور حميدي50961622413021056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي االصغر باسم محمد فرعون50971622413021057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحسين عبد الحسن50981622413021059

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد الكريم50991622413021061

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عادل عبد الحسن كاظم51001622413021063

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي منتظر فاضل سعد51011622413021067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية638.0091.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر محسن جبار51021622413021071

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمؤمل حسين علي رشود51031622413021075

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد خالد مهدي عبد الحسن51041622413021082

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ارشد جليل عبد الخضر51051622413021083

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0079.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق احمد جاسم حمود51061622413021084

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد محمد حمود عطيه51071622413021086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الرضا ماضي51081622413021087

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد مضر عبد الحسين مهدي51091622413021088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد نور عبد الجبار عبد الستار خزعل51101622413021089

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمرتضى تغريد مايع عبد51111622413021090

كلية علوم البحار/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد علي حسين51121622413021093

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى اشرف عبد الرضا عبيد51131622413021094

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمهتدى موفق شاكر مهدي51141622413021098

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيهشام احمد جاسب عبود51151622413021100

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائييوسف جار هللا خضير حسين51161622413021103

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائييوسف جاسم محمد سعيد سلمان51171622413021104

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيابراهيم حسين عبد هللا نجم51181622413022002

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائياثير عادل محمد عبد النبي51191622413022004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيامجد سلمان مجيد سلمان51201622413022010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيامير عدي عبد هللا عطوان51211622413022011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيانور حسين علي عبد اللطيف51221622413022012

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الواحد محسن51231622413022016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسين سعود عبد العزيز حنتوش51241622413022018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم مصطفى طه51251622413022021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0084.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد العزيز صالح مهدي محمد51261622413022027

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحافظ علي حسن51271622413022029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا هاني ابراهيم خليل51281622413022030

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف طه عبد هللا51291622413022031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد المنعم عدنان محمد شريف اسحاق51301622413022032

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد الودود بهجت عبد الواحد محمد51311622413022033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي حسام طه ياسين51321622413022037

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي رضا زكي عويد عبد الوهاب51331622413022038

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي طالب سعيد يعقوب51341622413022042

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي عقيل علي محسن51351622413022044

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي مشتاق صالح عبد الخالق51361622413022045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر481.0068.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي ميثم محسن خريبط51371622413022046

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيقيس حسام عبد الرحمن محمد51381622413022049

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمجتبى حسن عبد الغريب احمد51391622413022052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد اسامة علي حسين51401622413022053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0087.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر هادي سلمان فضيل51411622413022054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمود حسن كاظم حسين51421622413022060

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمصطفى فيصل اسماعيل فارس51431622413022061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائييوسف عبد الكريم قاسم محمد51441622413022066

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيجراح وليد خلف هيرس51451622413025001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحسن محمد علي عبيد51461622413025002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحسين ميثم عبيد ابراهيم51471622413025007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيضياء جواد كاظم خلف51481622413025010

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0080.86االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعباس غني جايد خزعول51491622413025011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعبد هللا صباح رهيف مهدي51501622413025013

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيعلي الرضا مصطفى علي عبد هللا51511622413025014

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمحمد بهجت غضبان عبد الواحد51521622413025017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمحمد رسمي عبد الرضا معيلو51531622413025018

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمحمد عدنان عبد العزيز داود51541622413025020

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمنتظر نائل ابراهيم جواد51551622413025023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيياسر ماجد حبيب عريبي51561622413025024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائييوسف كريم كاظم مهدي51571622413025025

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائييوسف يعقوب يوسف عبد النبي51581622413025026

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن داخل الزم51591622413026002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة644.0092.00ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسين سالم عبيد جبر51601622413026007
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كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى اسماعيل ياسين51611622413026008

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحيدر كريم خلف كاوش51621622413026009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعلي رضا مالك حامد عبد الرحيم51631622413026014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيفراس ماضي خير هللا مناتي51641622413026015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيفضل هشام طاهر عبد الحسين51651622413026016

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيكرار رياض فاخر مهوس51661622413026017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمرتجى ريسان كامل عبد علي51671622413026022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمرتضى زامل عبد علي صيهود51681622413026023

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيابو الحسن صالح حسين كريم51691622413027001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسنين كاظم عبد الرضا ساجت51701622413027008

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين ابراهيم شياع لفتة51711622413027010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الحميد عبد الكريم51721622413027011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية556.0079.43ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين سجاد جاسم ناصر51731622413027013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين ميثم كاظم محسن51741622413027016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين وسام عبد الغفور حسين51751622413027017

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحيدر عباس كاصد محسن51761622413027019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محسن حمزة عباس51771622413027029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي بهجت طه جعيز51781622413027030

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي حسن صبر منكاش51791622413027031

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيكرار ضياء مهدي صالح51801622413027040

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيكميل كريم عبد رسن51811622413027042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمؤمل علي جواد عبيد51821622413027043

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد حسنين علي ماجد51831622413027047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد عباس مهدي عباس51841622413027050

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمصطفى علي قدوري والي51851622413027059

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمهدي عبد الجبار وحيد حسين51861622413027062

كلية التمريض/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمهدي قادر محمد عودة51871622413027063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية ابن خلدون األهلية للبنيناحيائيعبد هللا خالد موسى محمد51881622413029002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسن خلف جاسم51891622413030003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيجعفر فالح خليفه حافظ51901622413030007

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن نجاح عبد عبد علي51911622413030009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسنين عالء نزار كامل51921622413030010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين حامد جبار حمادي51931622413030011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين رحمه محيسن كاظم51941622413030012

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين ريسان فرعون عبد المنعم51951622413030013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين قاسم زغير مشجل51961622413030015

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر امير غني عبد عون51971622413030018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيرضا عماد مطشر جلود51981622413030020

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد هللا شهاب51991622413030021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية553.0079.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس حامد عوده هاشم52001622413030025
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس عقيل كامل حنون52011622413030026

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الحق جبار عزيز سلمان52021622413030028

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الرضا حسين غالب كاظم52031622413030029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رحاب علي موسى52041622413030031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجم جاسم محمد52051622413030032

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان629.0089.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيكرار خضير مريز علي52061622413030036

كلية العلوم/جامعة ميسان599.0085.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيكرار علي صبيح الزم52071622413030037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد كريم عبود52081622413030038

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر عباس بعنون52091622413030045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا كاظم حسن52101622413030048

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد سعد مطر هليل52111622413030050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد عماد كماش جاسم52121622413030053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمنتظر اياد جاسم سوادي52131622413030061

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائياحمد فالح بلبل حسين52141622413031001

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيحسين عدي عباس بلبل52151622413031006

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعباس امجد حميد عبد الرسول52161622413031008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعباس عدنان خميس جابر52171622413031009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعلي اكبر فؤاد صباح بلبل52181622413031012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعلي حسين موسى عبد الخضر52191622413031013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعلي فالح بلبل حسين52201622413031014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0094.14ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد صباح بلبل52211622413031018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيياسر علي كاظم جاسم52221622413031019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0083.14ثانوية الكفاح األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رمزي عبد االمير يوسف52231622413032002

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائياحمد صفاء علي حسين52241622413035001

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيايمن احسان مردان حمود52251622413035003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد جواد مويل52261622413035007

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664.0094.86ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحيدر عدي عبد الوهاب عبد الزهرة52271622413035008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0091.14ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد رحيم عداي52281622413035009

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيخالد ماجد حاجم سلطان52291622413035010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعباس فؤاد عبد الهادي مويل52301622413035011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعلي بدر محسن علي52311622413035012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد اسامة هاشم جاسم52321622413035015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر نبيل جاسم52331622413035016

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد االمير بشير احذية52341622413035020

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائييوسف ميثم عبد الجبار امين52351622413035022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيعلي الحق صالح حسن علي52361622413040003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيعلي صالح عبد الوهاب عبد الحسين52371622413040004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيعلي فراس عبد الباقي حاجي52381622413040005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمؤمل فراس علي حسين52391622413040007

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمجتبى باقر محمد علي عبد الرحيم52401622413040008
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كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم مدلول ساري52411622413040011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمد علي خالد بخيت صابر52421622413040012

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمرتضى قائد عبد المطلب بهاء52431622413040013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمقتدى علي جرو حمد52441622413040014

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائينزار ليث عبد المجيد عبد هللا52451622413040015

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائياحمد ثائر حميد مغامس52461622413042001

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي سعدون مذكور سيد52471622413042006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد نجم عبيد52481622413042011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط613.0087.57ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمحمد فالح عبد الحسن مجلي52491622413042012

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمحمد نور طيف عبد الحسين حميد52501622413042015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنيناحيائيحسين فوزي احمد كاطع52511622413043002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحمد رائد عبد الرزاق جري52521622413047002

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسن عدنان علي عبادي52531622413047005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين عالء حسين خلف52541622413047008

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيزكريا معن جاسم محمد52551622413047009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثامر حمود ثامر52561622413047012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي اسعد محمد عيسى52571622413047014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى حاتم مراد52581622413047016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيكرار علي هاني جاسم52591622413047017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الوهاب جاسم52601622413047019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس ابراهيم جادر52611622413047022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد مال هللا دخيل52621622413047023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية علم الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس بدر عبد هللا52631622413048002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيحسن عائد غني مشوش52641622413049003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الخالق غياض فالح52651622413049008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء محمد هاشم52661622413049014

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد قاهر مالك52671622413049015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عصام جاسم محمد52681622413050003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية عين شمس االهلية للبنيناحيائيعلي سعد كاظم حالوب52691622413051002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية عين شمس االهلية للبنيناحيائيمحمد عزيز مهدي جمعه52701622413051003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت595.0085.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائياحمد سامي عبد الزهره عذاب52711622413052002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الحسين عبد هللا فالح52721622413052004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية490.0070.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين فالح حسن سلمان52731622413052008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحيدره هيثم اسماعيل شبيب52741622413052010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيرضا نزار محسن يوسف52751622413052012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيسيف الدين حسين باجي عباس52761622413052013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي عبد المحسن ناصر ناجي52771622413052019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد سالم عبد الحسين52781622413052024

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عدنان محمد ابراهيم52791622413052026

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد حجاز محسن يوسف52801622413052029
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا فريد فرحان طه52811622413052030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد الحسين سرحان52821622413052034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائياحمد عبد السالم رعيد عبد السيد52831622413055001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0093.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيبهاء احمد عبد القادر محمد52841622413055003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد قاسم داود52851622413055004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسن حميد جابر حربي52861622413055005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين طعمة غضبان سنيسل52871622413055007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا علي ناصر52881622413055008

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين غالب مهدي سالم52891622413055009

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الهادي ظاهر52901622413055010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك561.0080.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيرضا نزار باقر مراد52911622413055013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيصهيب ياسين عبد الصمد خلف52921622413055015

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعلي بشير حمد شهاب الدين52931622413055018

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحسن قاسم عبد الجبار حسين52941622413055022

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم سلمان عثمان52951622413055024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد داود سالم داود52961622413055025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز محسن عبد هللا52971622413055027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمحمد مصعب عبد الرزاق عبد هللا52981622413055029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي سالم داود52991622413055030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية509.0072.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر رعد هاشم عزيز53001622413055031

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمهدي عبد الحسين حسن فرج53011622413055032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائينزال عايش عقرب صنكور53021622413055034

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0090.00ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائياحمد فرج عطيه غالم53031622413056002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيجراح فهد سليمان برغش53041622413056004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيسجاد خزعل محسن ناصر53051622413056012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيسجاد سامي خرنوب الزم53061622413056014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيسجاد ناجي ذياب شنان53071622413056016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فالح بشير حنو53081622413056019

كلية الزراعة/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد مالح عبد هللا53091622413056020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعلي عبيد عبد هللا راضي53101622413056023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد كاظم غركان53111622413056031

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمقتدى عباس عبد جابر53121622413056032

كلية العلوم/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيمهند لفته عاصي كعيد53131622413056033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيابو الحسن هاشم حسين جاسم53141622413059001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد اثير محمود صالح53151622413059002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن خالد عبد الواحد حمود53161622413059004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين حسن53171622413059005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم محمد53181622413059010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم غافل مبارك53191622413059011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز فهد جابر علي53201622413059015
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سعد كريم عبيد53211622413059017

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عواد طاهر53221622413059018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي الرضا ريسان عبد الرضا مهدي53231622413059019

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر جليل لطيف53241622413059021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي خالد رحيم حسين53251622413059022

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمجتبى عباس موسى عبد53261622413059025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن عبد الكريم خلف53271622413059027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمسلم حسين علي حسين53281622413059028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسن مازن خيرهللا لفته53291622413060002

كلية العلوم/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسين باسم محمد عباس53301622413060004

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيسجاد فرزدق عبد االمير حسين53311622413060007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعباس هشام كامل رسن53321622413060010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعباس وليد عبد الرزاق مبارك53331622413060011

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيكرار اسعد خضير ناصر53341622413060015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الحسين حمزة53351622413060017

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد العباس حسين53361622413060018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الوهاب نجم53371622413060020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا محسن حطاب53381622413060021

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا فاضل عيسى53391622413060022

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيحسن جابر زري مرهج53401622413063002

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيحسين امين مانع عصفور53411622413063004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيحسين شاكر سعيد عاشور53421622413063005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيعلي احمد سلمان محيل53431622413063006

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيعلي الرضا وليد عبد الجبار سعيد53441622413063007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائياحمد راضي سلمان طارش53451622413070001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائياحمد قاسم خرنوب الزم53461622413070003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيامين باسم عبد الحسين طارش53471622413070004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيباقر علي حسين سلمان53481622413070005

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيبدر عوده مسير فريح53491622413070006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيحسن ادريس عباس علي53501622413070009

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيحسين طالب حميد عبد الرضا53511622413070012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيرحمن محمد سلمان ثجيل53521622413070014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيسجاد راضي سلمان طارش53531622413070015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعبد الباقي فالح عبد الرزاق ناصر53541622413070016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعبد هللا غازي كاطع يري53551622413070019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية449.0064.14ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعلي عصام عزيز جبار53561622413070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر مرزوق عبد علي53571622413070026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمحمد عطيه علي ثجيل53581622413070028

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمرتضى عديم هاشم شناوه53591622413070029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد سلمان ثجيل53601622413070031
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد عباس علي53611622413070032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائييونس مبارك راشد ياسر53621622413070035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائياحمد ستار جبار عاشور53631622413071002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائياحمد عقيل شالل علي53641622413071003

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحسن احمد محمد طالب53651622413071004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط597.0085.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحسن علي احمد عبد الكريم53661622413071005

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحسنين هاني عواد كاظم53671622413071007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الحسين طه عوده53681622413071012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحسين عالء حافظ جياد53691622413071014

كلية الزراعة/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحيدر اسعد جاسم عباس53701622413071015

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس جارح خضير53711622413071016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيسجاد وسام عبد الستار اسماعيل53721622413071019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية546.0078.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيصادق جعفر كاظم جايد53731622413071020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعباس علي حسن شريف53741622413071022

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد قاسم حميد موسى53751622413071024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صبار حسن علي53761622413071026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي بهاء شاكر هاشم53771622413071027

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن نتيش عباس53781622413071029

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي عماد علي ورواش53791622413071030

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيعلي مؤيد حميد مال هللا53801622413071031

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمجتبى حسين عطوان جابر53811622413071035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد ايوب زيبك محي53821622413071036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مؤيد كاظم هادي53831622413071037

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي غالب عبيد53841622413071038

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر عواد كاظم53851622413071040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد لفته53861622413071041

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمرتضى رافع هيلي لعيبي53871622413071042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الغني جبر عذيب53881622413071043

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمفتدى زهاء عبد الحسين علي53891622413071045

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمهدي حامد قاسم سلمان53901622413071046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائياحمد مقداد علي موسى53911622413072001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيحسن علي شاكر فاضل53921622413072002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية690.0098.57ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيحيدر موسى علي موسى53931622413072004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم عبد الوهاب محمد53941622413072010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد صالح فالح53951622413072011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل سعد يونس عوده53961622413072013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عقيل عبد الوهاب عبد االمام53971622413072015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناظم حافظ احمد53981622413072018

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمهدي ميثاق علي موسى53991622413072019

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية نهر العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر حنتوش خضير54001622413074002
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائياسعد عبد االمير صالح شكر54011622413076002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيحسن منتظر عزيز علي54021622413076005

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيذو الفقار اسامه يعقوب يوسف54031622413076006

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز ارشد محمد احمد54041622413076007

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد معتز عبد المجيد عبد النبي54051622413076008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعلي رياض غصاب ساهي54061622413076009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعمار اياد جبر مهاوي54071622413076011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعيسى داود سلمان عطار54081622413076012

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد الرسول محمد54091622413076015

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0088.86ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي غانم جثير54101622413076016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيباقر جواد كاظم موسى54111622413078001

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيحيدر حميد عليوي محسن54121622413078003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الستار جمعه54131622413078005

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعباس محمد سالم عباس54141622413078007

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0081.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعلي باسم محمد جليل54151622413078009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعلي كريم فيصل شالل54161622413078012

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد وحيد عيسى54171622413078016

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثم فاضل عبد الخضر54181622413078019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيناصر حسين علي ضيدان54191622413078020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية الصراط القويم االهلية للبنيناحيائياحمد صالح مهدي محمد حسين54201622413079001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائياحمد عبد العزيز نوري خلف54211622413080002

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائيسيف حيدر محمد علي عبد الواحد54221622413080005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن فالح حسن صالح54231622413080006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنيناحيائيعمران عبد هللا يوسف سحاب54241622413081002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الخالق شاكر سالم54251622413081004

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت636.0090.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائياحمد عبد االمير عبد االله مظلوم54261622413089001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائياحمد غسان طاهر حميد54271622413089002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيامير امجد مصطفى محمد54281622413089004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيامين سامي لطيف نفاوه54291622413089005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيايوب حارث محمد علي غانم54301622413089006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيجعفر فراس حسن جبار54311622413089008

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر محمد تقي هادي54321622413089009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحسن ماجد عبد المحسن داخل54331622413089010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحسنين جمعه داخل رمضان54341622413089011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار627.0089.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحسين يعقوب عامر غميس54351622413089013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحكمت سليم جاسم مونس54361622413089014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحيدر ضرغام عبود منصور54371622413089018

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحيدر ناصر منعثر عزيز54381622413089019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيحيدره جثير محبس منصور54391622413089020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعباس عقيل مايع خضير54401622413089021
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا طالب ناجي خلف54411622413089022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى660.0094.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعلي حامد اسماعيل حامد54421622413089023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي حمادي54431622413089024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0092.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االله شمر حميد54441622413089025

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيعلي عماد عبد الحسين بدر54451622413089026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر لفته نزال54461622413089031

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمجتبى باسم غازي خدام54471622413089033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم بريس سالم54481622413089035

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر بريسم عباس فرج54491622413089036

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبد الكريم موسى54501622413089038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا جاسم عبد الكريم حجام54511622413089039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق عمران شمر حميد54521622413089041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمود جاسب خيبر بخاخ54531622413089043

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمرتضى جبار عاصي عليخ54541622413089044

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمنتظر مراد قاسم عداي54551622413089046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيعلي حسين سامي عبود54561622413092003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيعلي محمد راضي درويش54571622413092004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى حسن داخل54581622413092006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيمصطفى وليد يوسف ليلو54591622413092012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم خيابر عذير54601622413097001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيحسن جالل مشط علي54611622413097002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيحسين محسن حاجم راضي54621622413097003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيحيدر حسام الدين مرتظى عودة54631622413097005

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيرضا عبد الزهرة صالح حسن54641622413097007

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيسجاد ابراهيم علي حسين54651622413097008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد حسين مهوس54661622413097019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنيناحيائياحمد يعقوب عبد العظيم هاشم54671622413100002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنيناحيائيحيدر يعقوب عبد العظيم هاشم54681622413100004

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.4097.06ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنيناحيائيعبد اللطيف رياض عبد اللطيف راضي54691622413100007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد عبد الرسول54701622413100014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى سلمان جمعه عبد هللا54711622413100015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29ثانوية السؤدد االهلية للبنيناحيائيعباس ستار عبود عليعل54721622413101002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية السؤدد االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الخالق ناصر احمد54731622413101003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية البروج االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود كاظم عبد علي54741622413102002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية تراث االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين اياد عبد الحسين حسن54751622413103002

كلية التمريض/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية تراث االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قادر طاهر عفلوق54761622413103004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيسجاد سمير قاسم سلمان54771622413104001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيمنتظر عصام جبار مكطوف54781622413104002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيابو الحسن جار هللا حسن محسن54791622413106001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائياحمد حسين خلف رسن54801622413106002
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كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائياحمد ضياء ناصر صافي54811622413106004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيجعفر علي عبد الحسين ناصر54821622413106006

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحسن عادل هاشم خير هللا54831622413106009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الزهره سامي رحيم54841622413106014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحميد عائش مغامس محي54851622413106017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد العباس خضير عيسى54861622413106018

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيسجاد اثير عبد الرضا لطيف54871622413106019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيسجاد جاسم زعيبل طربال54881622413106020

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيسجاد سعدون خلف نعاس54891622413106021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيسجاد يونس كريم جابر54901622413106022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيسيف هللا مشتاق طالب حميد54911622413106023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الرسول حسن حمادي54921622413106025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0088.00ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل شنشول يعقوب54931622413106029

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيعلي عدي باهض عبد النبي54941622413106031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم خلف رسن54951622413106032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيقاسم عبد الرحيم عبد هللا داود54961622413106034

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيكميل محمد حسين عبد العالي نيسان54971622413106036

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس خوام عريبي54981622413106039

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا باقر محمد جاسم54991622413106040

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق خضير سويد55001622413106042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم مجدي زغير55011622413106043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي حسين55021622413106045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية السديد االهلية للبنيناحيائيمقتدى هاشم عبد هللا نزال55031622413106047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيانور ضياء منير علي55041622413108002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية547.0078.14ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الواحد جبار حمادي55051622413108003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحيدر عماد سالم جابر55061622413108006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيطاهر سمير عبد االمير احمد55071622413108008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم موسى روضان55081622413108011

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء559.0079.86ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد ولهان جابر55091622413108013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية560.0080.00ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيغيث واثق عبد الرحمن عبد النبي55101622413108016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيابا عبد هللا حسن خزعل سبهان55111622413110001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد سعيد صالح55121622413110004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر مطر عبد المجيد55131622413110005

كلية الزراعة/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيحسن حكمت لعيبي سالم55141622413110013

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيحسن عدي عبد علي عبد الحسين55151622413110014

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيحسن فالح زهير عبد55161622413110015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيحسين خليل خلف ماضي55171622413110019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيحسين علي جاسم حمادي55181622413110021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعباس احمد راضي محمد علي55191622413110029

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد الواحد ناصر55201622413110034
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعلي احمد فاخر محمود55211622413110035

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعلي عادل كاظم مكي55221622413110041

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان هاشم جبار55231622413110043

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعلي فراس ابراهيم حميد55241622413110044

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيعلي فراس محمود ناجي55251622413110045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيكاظم عادل كاظم مكي55261622413110047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيكرار كمال شاكر جاسم55271622413110048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيكرار محمود عطية شمخي55281622413110049

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمجيد شاكر مجيد كاظم55291622413110051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن بدر صباح55301622413110054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمحمد سامي حنون بتور55311622413110056

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان عزيز محمد55321622413110058

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمحمد مهند عادل مزعل55331622413110059

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمرتضى خالد نعيم جابر55341622413110061

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية561.0080.14ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمرتضى قيس عبد االمير سعدون55351622413110063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد االله نعيم55361622413110064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمصطفى حبيب فليح حسين55371622413110065

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمصطفى رعد كريم جاسم55381622413110066

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء كريم نعيمه55391622413110067

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائينور العباس محمد كاظم خلف55401622413110071

كلية اآلداب/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية موطني االهلية للبنيناحيائيياسين عدي ياسين طه55411622413110073

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم546.0078.00ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائياحمد منذر هاشم محمد55421622413113002

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائياحمد هيثم عبد الحسن عبد الكريم55431622413113003

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحسين احمد ناظم محمد55441622413113005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء حميد حسن55451622413113006

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيحيدر مشتاق معروف عبد الحسين55461622413113007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيزين العابدين اسعد عبد الخالق تعبان55471622413113010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعبد الوهاب صدام عبد الوهاب خلف55481622413113013

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعلي منذر قاسم جاسم55491622413113017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيكاظم ثائر جواد كاظم55501622413113018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب عيسى حبيب55511622413113020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد صدام يعقوب عباس55521622413113021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر عباس صالح55531622413113023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسام نجم عبود55541622413113025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الزهره زكي يوسف55551622413113026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيابراهيم عمار عدنان معتوق55561622413115001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن مؤيد لفته حسين55571622413115005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد جاسم نعت55581622413115008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين رائد حمزه عباس55591622413115010

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحيدر جبار كاظم جاسم55601622413115012
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيزيد شاكر جباره عوده55611622413115014

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل520.0074.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيطارق زياد طارق سليم55621622413115015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد زباري عبد الزهرة55631622413115023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعمران موسى شابث يعقوب55641622413115024

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمؤمل اياد عبد هللا خير هللا55651622413115025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر قيصر هاشم وادي55661622413115028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حمزة عباس55671622413115030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود جاسم فجر55681622413115033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي احمد فاضل55691622413115035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية448.0064.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمنتظر كامل عون علي55701622413115036

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيياسين جبار فاضل عبد الحميد55711622413115038

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية الباشق العربي االهلية للبنيناحيائيياسر خليل ابراهيم خليل55721622413116002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائياحمد حسين احمد عبود55731622413117002

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية625.0089.29ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيرضا عصام حسن ياسين55741622413117008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيصادق عبد الحسين علي حسن55751622413117009

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الوهاب عبد الساده55761622413117010

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائياحمد قاسم كريم محمد55771622413119002

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان كاظم عبد الواحد55781622413119008

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائيمحمد رائد صبار حاتم55791622413119009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0090.57ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيحيدر ميثم ذياب سرحان55801622413120002

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الصمد عبد السيد55811622413120004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي وعد فضل عباس55821622413120007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيجعفر داخل جاسب مكي55831622413121003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الزهره مزعل55841622413121005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين امين مخيط مبارك55851622413121007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيفاضل حسن كاظم رحيمه55861622413121012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي عبد الرضا55871622413121015

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمجتبى مجبل انعيمه نيروز55881622413121017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محمد خلف عبد هللا55891622413121020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد لعيبي حسن55901622413121022

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيوسام سعيد حميد عبد علي55911622413121026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيابراهيم عاصف عوده عيسى55921622413123002

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيابراهيم فكري عبد الجليل احمد55931622413123004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد حيدر احمد عبد هللا55941622413123008

كلية الطب/جامعة البصرة697.1299.59ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد خالد شاكر فرحان55951622413123009

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد رافت وديع فاضل55961622413123012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد سعد محمد عون قاسم55971622413123014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد عباس عبد الزهره عبد العباس55981622413123015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد عبد الكريم قاسم سكر55991622413123016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد علي خلف درجال56001622413123017
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كلية اآلداب/جامعة البصرة512.6473.23ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد فيصل مطشر فالح56011622413123018

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد كاظم خلف خليل56021622413123019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد كرار عبد الحسين جواد56031622413123020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد ماجد عبد هاشم56041622413123021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد محمد صباح بارح56051622413123023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد مرتضى شنان عودة56061622413123025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية500.0071.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد مفيد ياسين طه56071622413123026

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياحمد هشام جابر جليل56081622413123027

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائياسامه عصام فاضل بدر56091622413123029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالحسن بهجت محمد جواد نوروز56101622413123030

كلية علوم البحار/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالحسن رشدي عبد الستار مهاوي56111622413123031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالحسن سلمان صاحب عطشان56121622413123032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالخطاب سامر عبد المجيد عبد الكريم56131622413123034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيالمرتضى ياسين عبد الجبار ياسين56141622413123035

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيامير محمد عبد الوهاب عبد الزهرة56151622413123036

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيبنيامين عقيل هاشم عبود56161622413123038

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر اسعد محمود مزبان56171622413123039

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر باسم محمد محسن56181622413123040

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر سعد وحيد محان56191622413123041

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر فرات عبد الصاحب حسين56201622413123042

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن حامد شاكر هاشم56211622413123043

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن حسين شاطي عبيد56221622413123044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن سعد عبد المهدي محمد56231622413123045

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.2095.74ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن فراس حسن عبد الحسين56241622413123047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن محمد عواد بنيان56251622413123048

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسن مقداد نوري عزيز56261622413123050

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسنين اثيل عبد علي سلمان56271622413123052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين رائد كاظم سلمان56281622413123053

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين رعد فيصل مهدي56291622413123054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين عبد هللا عبد االمام مرزوق56301622413123055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين عبد هللا كامل خنفر56311622413123056

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين عالء الدين نبيل عبد الواحد56321622413123057

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين علي قاسم محمد56331622413123060

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين فهد خلف عبد الشيخ56341622413123061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية629.0089.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين محمد عواد بنيان56351622413123062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحمزه حسين عويد فيصل56361622413123063

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحمزه عباس عبد الكريم عباس56371622413123064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر حسام علي حبيب56381622413123065

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر حسن كامل محسن56391622413123067

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر حميد جبار موله56401622413123068
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كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر سامي عالوي حسين56411622413123069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر عامر علي كاظم56421622413123070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحيدر ليث مسلم جعفر56431622413123071

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيرضا حسن محمد تقي سبهان56441622413123073

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزيدون اسامه عبد هللا خالد56451622413123074

كلية الطب/جامعة البصرة697.4499.63ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزين الدين يعرب ناصر حسن56461622413123075

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزين العابدين حامد شاكر هاشم56471622413123076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيزين العابدين مصطفى اسعد هادي56481622413123077

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسجاد ميثم مهدي صالح56491622413123079

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيسيف الدين سامي صاحب عطشان56501622413123080

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيصادق حازم زغير نعيم56511622413123081

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيطه منار مكي عبد الحليم56521622413123082

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعادل عقيل عبد الكريم عبد الحسين56531622413123083

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعباس رحيم عبد الرضا رحيمه56541622413123085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعباس فالح حنون ونان56551622413123087

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد االمير حيدر عبد االمير عيسى56561622413123088

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد الرحمن صادق جعفر نجم56571622413123089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا اركان صالح احمد56581622413123090

كلية التمريض/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا جعفر عبد صالح56591622413123092

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0093.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا سعد شاكر محمود56601622413123095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا عبد العظيم محسن حميد56611622413123096

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعبد هللا مهدي عبد الكريم جياد56621622413123098

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0090.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعقيل عدنان خضير يعقوب56631622413123099

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي اسامه مال هللا مكي56641622413123100

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي الرضا صباح جاسم محمد56651622413123101

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي الرضا وليد جواد كاظم56661622413123102

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان624.0089.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي تحسين علي عبد الحسن56671622413123103

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي توفيق حسن ياسر56681622413123104

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي حسنين علي محسن56691622413123105

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0088.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي حسنين نوري عبد56701622413123106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي حيدر كامل شاوي56711622413123108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي رافد خزعل حسين56721622413123109

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي رضا ناظم غضبان جنديل56731622413123110

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي رياض محمد مصطفى56741622413123111

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي زيد طالب جبار56751622413123112

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي صادق حسين قاسم56761622413123113

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي طلعت سعدون شاني56771622413123114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك594.0084.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي عباس محمد صيهود56781622413123115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي مؤيد صبيح يوسف56791622413123117

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي منذر عبد الحسن خضير56801622413123120
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قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي نائل هوني مكطوف56811622413123122

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0091.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي نبيل ابراهيم خليل56821622413123123

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي نمير علي حسين56831622413123125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعمار عبد العظيم لطيف معيجل56841622413123126

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعمران فائز عبد الواحد جهلول56851622413123128

كلية الطب/جامعة البصرة700.64100.09ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيفاضل ابراهيم فاضل عباس56861622413123130

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيفراس كاظم عبد الزهره خزعل56871622413123131

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيفهد احمد ناصر كريم56881622413123132

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيفيصل عبد المطلب مطرود فيصل56891622413123133

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيكرار احمد عبد عبد الزهره56901622413123134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيكرار حسنين سليم نعمه56911622413123135

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيليث علي طه ياسين56921622413123140

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمؤمل اياد نعيم ياسين56931622413123141

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمؤمل علي فرحان مناحي56941622413123142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمؤمل فاضل حطاب علي56951622413123143

كلية التمريض/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمجتبى طالب جابر ثامر56961622413123144

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمجيد علي مجيد حمد56971622413123145

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم سواد ناصر56981622413123146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد احمد جعفر هندي56991622413123147

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد احمد خزعل حمد57001622413123148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد اركان كاظم علي57011622413123150

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد امجد عامر بدر57021622413123151

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد باقر سلمان جودي داود57031622413123152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد باقر شاكر سبع57041622413123153

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد باقر كريم حسين عرار57051622413123156

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد باقر هاشم عباس57061622413123157

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد جاسم حسن عماره57071622413123158

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد جاسم فيصل جاسم57081622413123159

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية631.0090.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد االمام عبد الكريم57091622413123160

كلية علوم البحار/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد حيدر محسن يعقوب57101622413123161

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد رافد خزعل حسين57111622413123162

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.0087.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد رضا علي عبد المنعم كاظم57121622413123163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد سرمد فاضل جهاد57131622413123164

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد صادق احمد عبود شضر57141622413123166

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد صادق كريم حسين عرار57151622413123167

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عامر شريف محمد57161622413123169

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم جاسم محمد57171622413123171

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد الرحمن مسلم57181622413123173

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد عصام زبالة محمد57191622413123174

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين كاظم57201622413123175

417 من 143صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد علي يعرب ناصر حسن57211622413123178

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد قاسم نوري مدهلي57221622413123180

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد ميثاق علي عبد الزهره57231622413123182

كلية الطب/جامعة البصرة704.48100.64ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد نبيل عبد الجليل عبد هللا57241622413123183

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد نمير جاسم محمد57251622413123184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمرتضى عماد محسن يوسف57261622413123187

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمرتضى محمد مزهر كريم57271622413123188

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى احمد خلف جاسم57281622413123189

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى ثائر فاضل غضبان57291622413123190

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد حسن57301622413123191

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى جبار عطيه علوان57311622413123192

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى حسام ابراهيم جاسم57321622413123193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى خليل منصور جابر57331622413123194

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى غالب قاسم عبيد57341622413123196

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى قصي عدنان عبد الرزاق57351622413123197

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى وليد خلف سالم57361622413123198

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمقتدى قاسم خريبط خلف57371622413123200

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمقتدى هاني الزم اسماعيل57381622413123201

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.0093.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمهدي عارف عبد الواحد شايع57391622413123203

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائينور خالد بناي زبيري57401622413123205

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.8899.13ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيياسر عبد الكريم كامل عبد هللا57411622413123207

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائييوسف جاسم محمد حسن غيدان57421622413123208

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائييوسف جواد كاظم ابراهيم57431622413123209

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيحيدر ميثم حسن مكي57441622413124001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيعبد الرضا كاظم عبد الرضا ساجت57451622413124002

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0085.43ثانوية العميد االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن داخل الزم57461622413124003

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائياحمد شاكر جليل كاظم57471622413125002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيحسن رافد عبد جداوه57481622413125008

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيحسن عزيز لطيف حسن57491622413125010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيحسنين خليل عبد الرزاق عبد الحسن57501622413125011

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيعلي اسعد عبد حسين57511622413125014

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين طيار راضي57521622413125016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيعلي طالب نوري طابور57531622413125018

كلية التمريض/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيعلي فيصل ريسان حميد57541622413125020

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0079.86ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيمحمد حجام عبيد حسن57551622413125028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيمحمد صادق فكرت لعيبي سالم57561622413125029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيمهدي علي محمد جعفر57571622413125034

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائيياسين مصطفى عبد الزهره باهض57581622413125037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنيناحيائييعقوب يوسف عبيد جخيم57591622413125038

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0092.43اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيحسن هادي عطوان جاسم57601622415002007
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيحسين صالح تايه جاسم57611622415002009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عواد مريهج57621622415002020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمجتبى عبد الكريم فزاع عبد هللا57631622415002034

كلية علوم البحار/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الباري عبد االمام57641622415002036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد حسنين لعيبي سالم57651622415002037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد محمد حصني57661622415002038

كلية علوم البحار/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمرتضى وسام عبد الواحد فالح57671622415002044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء557.0079.57اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمصطفى ضياء عبد الرزاق حسن57681622415002046

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائينجل مسلم سبتي شيال57691622415002047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيالحسين جهاد علي حسين57701622415004004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا بالل طعمه خلف57711622415004008

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي هاشم مونس خليفه57721622415004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمجتبى طارق محمد يعقوب57731622415004015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية387.0055.29ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين داود حسين57741622415005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيجاسم كركان نغيمش جاسم57751622415005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيسالم صبيح سالم عنايه57761622415005008

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيصادق جمعه عبد ضهيد57771622415005013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي صالح ناصر معله57781622415005017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيحسين مرتضى حسين راضي57791622415008005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمنتظر عقيل ياسين احمد57801622415008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيعمار حامد يونس جواد57811622415009003

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحسن عبد السالم عبد الحسن طالب57821622415011002

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحسين عالء شاوي عبد علي57831622415011003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد اللطيف محمد عبد الرحمن57841622415011009

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمحمد داخل عبد الزهره صالح57851622415011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد جواد محمد خضير57861622415011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين حالوي ناجي57871622415011013

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمصطفى مزهر خميس ساجت57881622415011014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائياحمد اياد عبد الحميد يوسف57891622415013001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيايوب مهاجر رضا علي57901622415013003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيبدران عوده تركي عوده57911622415013004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيحسنين مهند عبد الخالق سلمان57921622415013006

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيحمزه حسن حسين رحيم57931622415013010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيسجاد عاشور حسن حمود57941622415013014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعباس ميثم ناظم عبد الرضا57951622415013017

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعبد الغفور عبد الكريم اسحق اسماعيل57961622415013018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي اسماعيل عباس جمعه57971622415013022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي رحيم حسين جبر57981622415013027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد عناد يعقوب57991622415013033

كلية الفنون الجميلة/جامعة واسط486.0069.43اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمحمد رعد قاسم عبد الرزاق58001622415013034
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى قاسم جبار ثامر58011622415020001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الفرات المختلطةاحيائيعلي مثنى عبد الحسن نعيم58021622417001008

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمحمد باقر محمد هاشم58031622417001010

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0094.14ثانوية المعراج المختلطةاحيائيابراهيم ضياء داود ثجيل58041622417002001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية المعراج المختلطةاحيائيسجاد عبد الشيخ فارس حبيب58051622417002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية المعراج المختلطةاحيائيعبد الحسين صادق عبد الحسين عريبي58061622417002005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية المعراج المختلطةاحيائيعلي عقيل عبد هللا خير هللا58071622417002007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية المعراج المختلطةاحيائيفاضل عبد الشيخ ناصر عبد الحسين58081622417002008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية العزم المختلطةاحيائياحمد ثامر غانم سفاح58091622417006002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية العزم المختلطةاحيائيجعفر عبد االمير ريسان مشاي58101622417006003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية العزم المختلطةاحيائيحسن عدنان حمدان جبار58111622417006004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى652.0093.14اعدادية العزم المختلطةاحيائيعباس جبار قيس عبد الواحد58121622417006008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29اعدادية العزم المختلطةاحيائيعباس محمود شاكر نواع58131622417006009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية العزم المختلطةاحيائيمحمد حسن عبد الحسين فهد58141622417006015

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية العزم المختلطةاحيائيياسر عمار نوري كشيش58151622417006018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية العزم المختلطةاحيائييوسف عيسى عباس جاسب58161622417006019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى448.0064.00ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيمصطفى ربيع حميد عبد الرسول58171622417007004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة549.0078.43الخارجيوناحيائيحسن رياض عواد خلف58181622418001080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57الخارجيوناحيائيحيدر قيصر عبد الحسين جابر58191622418001123

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43الخارجيوناحيائيزين العابدين كاظم كريم خلف58201622418001141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00الخارجيوناحيائيستار جبار راضي محمد58211622418001144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43الخارجيوناحيائيسعد رافد علي سعيد58221622418001158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14الخارجيوناحيائيعثمان اسعد ابراهيم احمد58231622418001205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71الخارجيوناحيائيعلي طالب قاسم علي58241622418001233

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43الخارجيوناحيائيعلي قيصر عبدهللا جعفر58251622418001249

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57الخارجيوناحيائيمصطفى سالم فاضل محمد58261622418001362

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0091.86الخارجيوناحيائيمصطفى محمد حافظ عذافه58271622418001366

كلية علوم البحار/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيايالف مؤيد سلمان شهاب58281622422002002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيبنين سلمان جري عبود58291622422002003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء صباح شناوه حميدي58301622422002008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الصاحب بطوش58311622422002009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء ليث مسير فزع58321622422002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزينب ناصر جخير فياض58331622422002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزينب وليد سيد حسين58341622422002017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيشمس علي جبار مكطوف58351622422002019

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيعذراء محمد بهلول نجم58361622422002020

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اياد محمد اصليبي58371622422002021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيفاطمه سنان علي حسن58381622422002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الرضا عباس58391622422002024

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا محمد راضي58401622422002025
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبود حسون58411622422002026

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيموريات عماد ادخيل جوالن58421622422002028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور الهدى محمد شناوه حميدي58431622422002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور الهدى مدحت علي عزيز58441622422002031

كلية العلوم/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور ساجد عبد الحسين عبد علي58451622422002032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيهدى هادي صباح عبد58461622422002033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيأعيان صدام فهد طاهر58471622422003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيأمل احمد حسن عبد الرحمن58481622422003003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيأنفال سعد علي حسين58491622422003004

كلية اآلداب/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيأيه حيدر ستار جبار58501622422003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية الهدى للبناتاحيائياطياف عبد الكاظم محمد جاسم58511622422003006

كلية العلوم/جامعة البصرة673.0096.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان جاسم حسين عبد هللا58521622422003007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول شاكر حبيب حسين58531622422003008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنت الهدى عبد الكريم عبد الواحد جهلول58541622422003010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك نوري وحيد سلمان58551622422003014

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقى محمد عبد الخضر يعقوب58561622422003015

كلية القانون/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيدانه عبد هللا عبد القادر صالح58571622422003019

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء احمد عطيه شمخي58581622422003020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل حبيب مطشر عبود58591622422003021

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء خالد لطيف عبد النبي58601622422003022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد االمام خلف58611622422003024

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء صادق داخل رحيم58621622422003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عباس شاكر نجم58631622422003027

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهره ناصح مهدي صالح58641622422003036

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره أسامه اسحاق يعقوب58651622422003038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيعلياء ضياء ثامر خلف58661622422003040

كلية الزراعة/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الواحد سكر58671622422003041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة صفاء غازي عزيز58681622422003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيفرح بشار فالح زغير58691622422003044

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنار جميل حسين لفته58701622422003048

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ صفاء عسكر عبود58711622422003049

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى عماد سلمان حسين58721622422003051

كلية العلوم/جامعة البصرة678.0096.86اعدادية الهدى للبناتاحيائينرجس ضياء عسكر عبود58731622422003052

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائياخالص جاسم لفته ضهد58741622422004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائياسراء عبد الحسن عباس عبد الحسن58751622422004004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيام البنين سامي محمود ناجي58761622422004006

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيام البنين علي مردان عبيدة58771622422004008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيام البنين محمود عبد الحليم عاشور58781622422004009

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيايمان ادمون داخل مايع58791622422004014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيايمان باسم ماجد عجيل58801622422004015

417 من 147صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبشرى يسن رحيم سارو58811622422004018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبنين هاني عطوان مهدي58821622422004020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيتبارك علي جاسم مونس58831622422004021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيجنان كمال عيسى محمد58841622422004024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيجنة حسين علي شخيمت58851622422004025

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحنين محمد قاسم خيطان58861622422004027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحوراء جبار خميس حمود58871622422004028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحوراء حمد ابراهيم راضي58881622422004029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيدعاء عبد الحسن مناتي مهدي58891622422004031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرباب عاشور عبد الواحد كريم58901622422004032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية حيدر حسين نتيش58911622422004033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الحسين خضير58921622422004037

كلية العلوم/جامعة واسط621.0088.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء عبد االمير مناتي مهدي58931622422004041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء عبد الستار عبد الجبار حسين58941622422004042

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء قاسم فنان نهير58951622422004044

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء كاسب طاهر محسن58961622422004045

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء لفتة خلف سالم58971622422004046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء مصطفى ناصر هادي58981622422004047

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب احسان مهدي ابراهيم58991622422004049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب باسم عبد الكريم شنون59001622422004050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب عقيل محمد عبيد59011622422004055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب كريم سعود احمد59021622422004056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب محمود عبد الحليم عاشور59031622422004057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب مهدي عبد الحسن عطية59041622422004058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب وليد صباح فهد59051622422004059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة باسم عبد الكريم شنون59061622422004061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة خيون نجم عبد59071622422004062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسارة فريد مهاوي علك59081622422004063

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسهام محسن كشمر عجالن59091622422004065

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيشهد حسين علي باجي59101622422004066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيشهد نزار عبيد محمد59111622422004067

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيشيماء احمد عبد االمير محمد59121622422004068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيصبيحة عبود حنون ياسين59131622422004069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيطيبة حسن جبر جابر59141622422004073

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيعذراء كاظم معتوك غانم59151622422004074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة حازم جيجان عذافة59161622422004080

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة حسن خير هللا حطاب59171622422004081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة سجاد عبد العباس عبد الصاحب59181622422004082

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمه شاكر شهيد عبيد59191622422004083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا قاسم ظاهر59201622422004084
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة عالء فرهود فيصل59211622422004087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة محمد حمد حسين59221622422004089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة ميثم عبد العظيم خضير59231622422004090

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيكوثر قصي شعالن جواد59241622422004093

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيكوثر نصر لطيف محمد59251622422004094

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمحاسن عبد الحي علك حمادي59261622422004095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمروة داخل كاظم علي59271622422004096

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية439.0062.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمريم عبد الهادي محبس منصور59281622422004097

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمنى محمد عبد الزهرة صالح59291622422004100

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيندى احمد عطية فيصل59301622422004102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينرجس عمار كاظم عبد االمير59311622422004104

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0071.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور الهدى عبد الباري عبد الحسن علي59321622422004107

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور الهدى منتظر عبد الواحد كريم59331622422004108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينورة جميل بلعوط شكاكي59341622422004111

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهبة حسين عاشور صالح59351622422004112

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهبة مصطفى خير هللا فرج59361622422004113

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهدى ابراهيم خلف كرم59371622422004114

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهدى احسان علي حيدر59381622422004115

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهدى سعيد عبد الرضا مفتن59391622422004116

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيوالء وارد عبد الكاظم عبد الحسين59401622422004118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيابرار احمد نايف تويه59411622422005001

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيام البنين عبد الخضر عودة جبار59421622422005006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيامل حيدر عدي عبد الرزاق59431622422005007

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيايات علي عبد الرضا نفاوه59441622422005009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيتقوى عبد  الكريم لفته حريجه59451622422005019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيحنان ضياء عبد علي عبادي59461622422005020

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيحوراء صالح حسن هاشم59471622422005022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية القرنة للبناتاحيائيحوراء محمد كاظم حسين59481622422005023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية القرنة للبناتاحيائيحوراء نائل داود طالب59491622422005024

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيرقيه محمد عبد االمير وادي59501622422005027

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيرقيه محمد قاسم علوان59511622422005028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيزهراء حميد جبر غياض59521622422005030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيزهراء داخل صاحب حسين59531622422005031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيزهراء رعد هالل قصب59541622422005032

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية القرنة للبناتاحيائيزهراء كاظم خضير عبد الحسن59551622422005036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب جواد عدنان حسين59561622422005038

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب شريف خلف مناتي59571622422005041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب عبد هللا عبد الحسين جويعد59581622422005042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين سهر59591622422005043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب فائق مالك حمود59601622422005044
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كلية العلوم/جامعة البصرة678.0096.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيساره ماجد امين عثمان59611622422005048

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيساره نجم عبد هللا والي59621622422005049

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيسجى كاظم حسب كباشي59631622422005050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية القرنة للبناتاحيائيسكنه اسماعيل ابراهيم رشم59641622422005051

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيعذراء عبد الغفار عوده صالح59651622422005052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيعذراء مشتاق لفته رحمه59661622422005053

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية القرنة للبناتاحيائيغيداء جاسم العيبي عرمش59671622422005054

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الجبار حسين علي59681622422005055

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد النبي عبد الكريم59691622422005060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محمد مهلهل59701622422005061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحكيم عامر عبد الزهرة59711622422005062

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم جاسم صالح59721622422005063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه علي قاسم عزيز59731622422005064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه عوده جليل كاظم59741622422005065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه ماجد محمود عبد الحسن59751622422005067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيفرقان حسين علي عبيد59761622422005070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية القرنة للبناتاحيائيكوثر فالح غالب حردان59771622422005072

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية القرنة للبناتاحيائيمرسلين حبيب عبد مكي59781622422005074

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية القرنة للبناتاحيائيمريم خالد جميل وحيد59791622422005075

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية القرنة للبناتاحيائيمريم وهب رزوقي عبد الزهره59801622422005076

كلية علوم البحار/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيمنار امجد حسن عبيد59811622422005077

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيمنار حامد سهيل حبيني59821622422005078

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية القرنة للبناتاحيائيمنار فراس اسماعيل سدخان59831622422005079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية القرنة للبناتاحيائيميعاد صادق هاشم حسن59841622422005082

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية القرنة للبناتاحيائينبأ جاري عباس حسن59851622422005084

كلية العلوم/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية القرنة للبناتاحيائينور الهدى علي مطشر مانع59861622422005088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية القرنة للبناتاحيائينوره رعد هاشم موحي59871622422005092

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية القرنة للبناتاحيائيهدى ناظم عبد رجي59881622422005095

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية القرنة للبناتاحيائيهناء جواد كاظم علي59891622422005096

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيام البنين ثائر داود سالم59901622422006001

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيايات محسن علوان حسوني59911622422006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيثريا سحاب سواك خشان59921622422006004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيحسناء رائد محسن علي59931622422006005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيحفيظة كريم علي حسين59941622422006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرقية سمير جاسم محمد59951622422006007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الهادي صالح59961622422006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء عماد سهم شمخي59971622422006012

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب فتاح محمد عبد الواحد59981622422006015

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب ناظم حسن محمد59991622422006017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره احمد عبيد خلف60001622422006018
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره حيدر عبد الكريم فياض60011622422006019

كلية القانون/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسبأ عبد الزهره كريم سعد60021622422006021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسكينة ايثار اسماعيل شياع60031622422006022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز646.0092.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشمس عقيل عبد االمام عبود60041622422006026

كلية العلوم/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد هللا عيسى60051622422006027

كلية علوم البحار/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمة حمزة عباس عبود60061622422006028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمة علي عادل عبد الزهره60071622422006029

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم مؤيد عبد هللا زوير60081622422006033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمنار بهاء عبد الجليل اسماعيل60091622422006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهبه سمير جاسم محمد60101622422006037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهديل ليث فهد حمزه60111622422006038

كلية الطب/جامعة البصرة706.28100.90ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياسماء ابو بكر محمود صليبي60121622422007001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.5299.07ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياسيل عبد الكريم شندي ثامر60131622422007002

كلية الطب/جامعة البصرة702.64100.38ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيافنان علي ناصر حسين60141622422007004

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.3698.62ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيافنان ميثم علي حمزه60151622422007005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.2497.89ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيافياء عباس فاضل بهل60161622422007006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.7295.82ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياالء جاسم حميد جاسم60171622422007007

كلية التمريض/جامعة البصرة666.4095.20ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائياالء حسن صادق خير هللا60181622422007008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.1298.59ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيام البنين عمار عبد الواحد عبود60191622422007010

كلية التمريض/جامعة البصرة684.6097.80ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيايمان نعمان سلمان ميركه60201622422007012

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء687.3298.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيبان عادل عبد الجليل عبد الرزاق60211622422007013

كلية الطب/جامعة البصرة708.92101.27ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيبنين داعي عبد الكريم صافي60221622422007016

كلية الطب/جامعة البصرة697.2899.61ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتبارك جبار محمد محسن60231622422007017

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.3289.76ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتبارك عالء حسين ياسين60241622422007018

كلية الطب/جامعة البصرة711.44101.63ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتبارك محمد لطيف علي60251622422007019

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.2497.61ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتقى سمير طالب شمخي60261622422007020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.9292.70ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيتقى مرتضى تركي شناوه60271622422007021

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيدينا حسين عبد الجبار شهاب60281622422007024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.9698.42ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرسل شاكر جاسب حسن60291622422007026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.6890.38ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرسل صالح مهلهل لفته60301622422007027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.1698.17ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرسل ضياء سالم جعفر60311622422007028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0490.58ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيرقيه شعيب حسين مهدي60321622422007029

كلية الطب/جامعة البصرة709.92101.42ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيروان نوري حنون جاسم60331622422007030

كلية الطب/جامعة البصرة697.5299.65ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء باسم ابوكطفه خيون60341622422007031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.6095.51ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء حافظ عبد الزهره دعاج60351622422007032

كلية الطب/جامعة البصرة711.96101.71ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء رياض جعفر جواد60361622422007034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.6897.67ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء سمير هيلون محسن60371622422007035

كلية الطب/جامعة البصرة710.20101.46ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء عدنان حميد عبد الرزاق60381622422007036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.60100.37ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء عالء شهاب حمد60391622422007037

كلية العلوم/جامعة البصرة642.7291.82ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء منذر وهب جاسم60401622422007038
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كلية العلوم/جامعة البصرة613.1687.59ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهراء هشام جواد عبد السادة60411622422007039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية653.3693.34ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزهره بشار قاسم سلمان60421622422007040

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية681.8097.40ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب احمد حسن علي60431622422007041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب جميل عساف جاسم60441622422007042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.2493.75ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب عصام انس عيسى60451622422007047

كلية العلوم/جامعة البصرة620.7288.67ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب عمر عبد االمير كحطان60461622422007048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.8092.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب ماجد عبد الحميد جاسم60471622422007049

كلية الطب/جامعة البصرة711.84101.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب مازن جاسم وادي60481622422007050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة659.6494.23ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيزينب محمد مهدي احمد60491622422007052

كلية العلوم/جامعة الكوفة654.4093.49ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيساره يحيى محمد امين عبد الرحيم60501622422007055

كلية الطب/جامعة البصرة708.76101.25ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيسرى عالء عبد الكريم عبد الحسين60511622422007056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.2498.32ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشمس عبد الحسن سالم محمود60521622422007058

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.4095.77ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيشهالء لؤي جواد كاظم60531622422007059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.4878.78ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيضحى احسان صادق عبود60541622422007060

كلية الطب/جامعة البصرة710.00101.43ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيطيبات ليث شبيب علي60551622422007062

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيطيبه محمد علي عباد60561622422007063

كلية الطب/جامعة البصرة711.20101.60ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيعال حسين كاظم مهوس60571622422007064

كلية الطب/جامعة البصرة710.52101.50ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيعال مصطفى عثمان حمدي60581622422007065

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.5692.65ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء حقي موسى جعفر60591622422007067

كلية العلوم/جامعة البصرة626.7689.54ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه سمير سامي علوان60601622422007068

كلية الطب/جامعة البصرة709.12101.30ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه عالء حسين عوده60611622422007070

كلية الطب/جامعة البصرة704.28100.61ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه فرات شاني عوده60621622422007071

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.2097.46ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمه نمير جاسم محمد60631622422007072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.6087.51ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفرقان عماد فارس نعمان60641622422007074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة595.2485.03ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيقنوت ماجد موزان كطامي60651622422007075

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.5697.08ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيماريا قصي عبد الحافظ سعدون60661622422007076

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.4489.63ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم علي حميد مجيد60671622422007079

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.8891.55ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم علي سالم حسن60681622422007080

كلية الطب/جامعة البصرة713.92101.99ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم فرات شاني عوده60691622422007082

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.8499.41ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم ليث داود ابراهيم60701622422007084

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.9698.57ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم هاتف عبد السيد عبيد60711622422007085

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.6496.38ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمريم وسام علي كاظم60721622422007086

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.1293.45ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمسار عصام مردان جبر60731622422007087

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.6895.24ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيمعصومه ظاهر عبد الجليل مهلهل60741622422007088

كلية الطب/جامعة البصرة704.96100.71ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيملك حارث ماجد ياسين60751622422007089

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.2098.60ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيميس جعفر جبار جعفر60761622422007090

كلية الطب/جامعة البصرة709.00101.29ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينهاد محمد جاسم نجم60771622422007091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.3698.19ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور الزهراء سعد حسن محمود60781622422007092

كلية الطب/جامعة البصرة713.76101.97ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور الزهراء علي كامل مسافر60791622422007093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.4891.35ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور الهدى طالل توفيق جمعه60801622422007094
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كلية العلوم/جامعة البصرة602.2086.03ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينور حسين عبد الرضا عبد علي60811622422007095

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى639.2491.32ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينورالهدى اباذر جاسم حسين60821622422007097

كلية التمريض/جامعة البصرة663.9294.85ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينورالهدى عبد القادر شغاتي مالجي60831622422007098

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.8093.69ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائينورالهدى مفيد عماره زميم60841622422007099

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.2492.32ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهبه سمير صابر ارشيج60851622422007101

كلية الطب/جامعة البصرة710.84101.55ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهبه وليد رجب سلمان60861622422007102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.4491.78ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهدى مقداد كامل لعيبي60871622422007103

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0493.15ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيهديل محمد احمد خلف60881622422007104

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة708.84101.26ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائييقين عبد االمير عبد الباري عبد الحميد60891622422007105

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائياسراء عبد الكريم جاسم محمد60901622422009001

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائياسماء باسم كاظم جبر60911622422009002

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائياالء عبد الروؤف علوان عويد60921622422009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيبتول نصير عباس اسود60931622422009007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيبنين عالء فالح حسن60941622422009011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيبنين نجم عبد هللا ياسين60951622422009015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيبيداء رزاق علي طوفان60961622422009016

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيجنه عماد حسن شراد60971622422009020

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيرباب صباح ساجت حسين60981622422009028

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيرسل رحيم سعيد الزم60991622422009029

كلية العلوم/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيرقيه عالء هاشم محمد61001622422009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب مصطفى لعيبي صبر61011622422009045

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيساره جبار حميد مشكور61021622422009046

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيشهد حسن جبار هاشم61031622422009050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيشيماء عقيل سرحان بنيان61041622422009052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيطيبه عادل زبون ناصر61051622422009053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيعذراء فراس محمد كريم61061622422009054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيغدير احمد عبد حنين61071622422009055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاديه عباس زاير عالوي61081622422009058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد نجم61091622422009059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه رحيم عبد فؤاد61101622422009060

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه قاسم فتين فارس61111622422009063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم خنجر61121622422009064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيفرقد محمد خليل جوده61131622422009065

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيلطيفه احمد عبد هللا عباس61141622422009066

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيليلى فانوس سرحان زغير61151622422009067

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينبأ علي عبد علي61161622422009070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسين علي61171622422009074

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينور جاسم محمد علي61181622422009077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينورس خالد خماط فارس61191622422009078

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0093.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيهاله فاضل عباس حمود61201622422009080
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كلية العلوم/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيوسن حسين علي جاسم61211622422009081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيوسن محمد علي سعيد61221622422009082

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزهراء جابر كاظم نعيس61231622422009085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الخيرات للبناتاحيائياسيا محمد عبيد عبادي61241622422010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية الخيرات للبناتاحيائيام البنين محمد عنيد مزيعل61251622422010005

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الخيرات للبناتاحيائيبتول حيدر شريف حبيب61261622422010009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيحوراء حكيم شالل خريبش61271622422010014

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الخيرات للبناتاحيائيخديجة حسن جوي ضاحي61281622422010015

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزهراء رائد حسون مهجر61291622422010020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزهراء عبد الستار جبر معتوق61301622422010023

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية الخيرات للبناتاحيائيزينب نوري بردان علوان61311622422010026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيساره جاسم هادي مزعل61321622422010027

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الخيرات للبناتاحيائيسكينة منديل صدام خلف61331622422010029

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيفاطمة مطشر جوني عبد هللا61341622422010031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الخيرات للبناتاحيائيكوثر صابر هاشم عطيه61351622422010033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الخيرات للبناتاحيائيكوثر عوده عزيز دخيل61361622422010034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الخيرات للبناتاحيائيمروة عبد االمير جوي ضاحي61371622422010035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الخيرات للبناتاحيائينور حليم صالح محمد61381622422010038

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الخيرات للبناتاحيائينور عبد االمير عودة مهجر61391622422010039

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الخيرات للبناتاحيائينور عماد عبد هللا جازع61401622422010040

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86ثانوية الخيرات للبناتاحيائينور قنبر مونس عبد الرسول61411622422010041

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائياسراء صفاء علي كاظم61421622422011001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيام البنين عذاب عبيد صنكور61431622422011002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيحنان سجاد سبيت دبيس61441622422011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيحنان نبيل سعد عبد النبي61451622422011006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيرباب احمد عبد الهادي مهجر61461622422011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيرقيه علي عزيز محمد61471622422011009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزهراء جاسم حمادي جبار61481622422011011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزهراء داود سليم عجيمي61491622422011012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزهراء عزيز سالم عبد العباس61501622422011013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيزينب عبد المحسن صباح مونس61511622422011015

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيشيماء حيدر عبد الزهرة سلمان61521622422011017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيضحى ساهي مزيد مطشر61531622422011018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيعذراء مصطفى كامل جيجان61541622422011019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيغفران شريف مصطفى حسين61551622422011020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيفضه سجاد قريب محمد61561622422011024

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيكوثر علي حرب سلمان61571622422011025

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيمحاسن صيف عباس وادي61581622422011026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيهاجر حيدر وحيوح عبيد61591622422011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية شهداء المدينة للبناتاحيائيهند سجاد سبيت دبيس61601622422011031
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائياطياف حسن مهدي يعقوب61611622422012003

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائياالء جاسب لفتة يوسف61621622422012005

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيام البنين حسن حافظ مولى61631622422012006

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائياماني سعدون محمد حسين عبد االمام61641622422012007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات عدنان بشير صالح61651622422012010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات محمد راضي زغير61661622422012011

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين جعفر مهدي عبد الحسين61671622422012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين حيدر عبد االمام راضي61681622422012017

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين سعد عبد االمير كاطع61691622422012018

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين عدي حمزة عباس61701622422012021

كلية العلوم/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين مؤيد عبد الجبار عوض61711622422012023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين ميثم عبد الرحيم جاسم61721622422012025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية اليمامة للبناتاحيائيجمانة هادي عبد الحسين خضير61731622422012027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرباب ستار جبار عيسى61741622422012031

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عباس جادر سعدون61751622422012037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء عالوي ريشان فضالة61761622422012039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد الصاحب وهب61771622422012040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب جابر كاظم محسن61781622422012042

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب زامل إسماعيل رسن61791622422012043

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم61801622422012046

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب نزار مصطفى حاجي61811622422012047

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسارة ستار جبار ازوير61821622422012049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيضحى اركان جعفر محسن61831622422012054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة إسماعيل عبد الرحيم خليل61841622422012056

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة احمد عودة صبيح61851622422012057

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة تحسين عبد هللا نزال61861622422012058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة عباس جادر سعدون61871622422012061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة عالء الدين محمد قاسم61881622422012063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة علي كريم مردان61891622422012064

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة مهدي ثجيل ضيدان61901622422012068

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة مهند عبد الحسن احمد61911622422012069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة ناظم عبد الكريم محسن61921622422012070

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم العذراء عامر عبد الكريم محسن61931622422012072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم عبد هللا كاظم إسحاق61941622422012075

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم محمد فاضل إسماعيل61951622422012076

كلية القانون/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمالك أيوب صالح عبد علي61961622422012077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمنار محمد كاظم مناتي61971622422012078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائيميسم عبد سويد حسن61981622422012079

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية اليمامة للبناتاحيائينبأ عبد الزهرة عبد هللا سلطان61991622422012080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور جاسم صاحب خريبش62001622422012084
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهيامن رحيم حسين حسن62011622422012090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائياخالص مهدي صالح حسن62021622422013001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائياية حازم عبد الرزاق عباس62031622422013003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0066.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائياية هيثم راضي صالن62041622422013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيايمان محمد حميد كريم62051622422013009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيبنين حميد شدخ دايخ62061622422013010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة485.0069.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيتبارك علي جبار موسى62071622422013012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيجمانة سليم حسن شندي62081622422013013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيدعاء ستار جبار دايخ62091622422013017

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيرجاء جابر كاظم وهيب62101622422013019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة588.0084.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيزهراء خالد خزعل وادي62111622422013022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيزهراء علي حسن شلش62121622422013024

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيزينة عقيل داود سلمان62131622422013029

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيغدير مشتاق فالح حسين62141622422013030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيفاطمة فالح حسن كاظم62151622422013032

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0089.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيكوثر حميد محسن فياض62161622422013035

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيمنار خالد جميل ماضي62171622422013038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي احيائيوعيدة علي عبد الحسين علي62181622422013040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية المعقل للبناتاحيائيايات مصعب حسب غافل62191622422014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية المعقل للبناتاحيائيبراق طالب جبار خلف62201622422014014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيبنين شهاب احمد عطوان62211622422014016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43اعدادية المعقل للبناتاحيائيحنين شهاب احمد موسى62221622422014021

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية المعقل للبناتاحيائيحوراء رحيم صدام لعيبي62231622422014023

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية المعقل للبناتاحيائيرسل محمد عبد االمير خلف62241622422014025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيرقيه محسن جاهل حسين62251622422014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية المعقل للبناتاحيائيرقيه محمد سالم عبد الرسول62261622422014027

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيروان عمار حسن محمد62271622422014029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم ياسين62281622422014031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء تحسين ناصر عبد هللا62291622422014032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء سالم صباح رحيمه62301622422014035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن سلمان غطش62311622422014036

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء عماد علي محمود62321622422014038

كلية التمريض/جامعة البصرة681.0097.29اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء واثق غالي راشد62331622422014040

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب سعد صبار حاتم62341622422014044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية376.0053.71اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب عقيل رحيم عبد هللا62351622422014047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب عقيل قاسم شمخي62361622422014048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب علي يونس عبد الزهره62371622422014049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب فاروق عبد الزهره خلف62381622422014050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب محمد يحيى عيسى62391622422014052

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيشكران عماد سليم عبد62401622422014057

417 من 156صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيشهد مصطفى محمد محمود62411622422014058

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية المعقل للبناتاحيائيطيبه دريد مكي عبد اللطيف62421622422014059

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71اعدادية المعقل للبناتاحيائيطيف مسلم لطيف يوشع62431622422014061

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيغاده اباذر عيدان عجيل62441622422014064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه شاكر عبد الصمد عبد هللا62451622422014071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه صبري فالح حسين62461622422014072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد الحسين نجم62471622422014076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه مجيد كاظم فهد62481622422014079

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه محسن دايخ نعمه62491622422014080

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية المعقل للبناتاحيائيكوثر باسم راضي غتر62501622422014082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية المعقل للبناتاحيائيمريم احمد عبد االمير امان62511622422014084

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية المعقل للبناتاحيائيمريم سجاد سالم عيسى62521622422014085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية المعقل للبناتاحيائيمنار مالك شرقي محمد62531622422014087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى صباح هدام حمود62541622422014089

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى صباح هيال شافي62551622422014090

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية المعقل للبناتاحيائينور حسن فرحان عوده62561622422014092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية المعقل للبناتاحيائينورة علي عبد االمير حسن62571622422014094

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية المعقل للبناتاحيائيهاله عبد هللا سعد الدين عبد هللا62581622422014095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية المعقل للبناتاحيائيهديه صباح موسى نايف62591622422014097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية المعقل للبناتاحيائيهيفاء ياسين مكي عبد الرزاق62601622422014098

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية االندلس للبناتاحيائياخالص ثائر سامي عاتي62611622422015001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيام البنين ظاهر حبيب صبيح62621622422015006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه محمد عباس محسن62631622422015009

كلية العلوم/جامعة المثنى585.0083.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنت الهدى زكريا جاسم سدخان62641622422015013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين ابراهيم جابر مناتي62651622422015015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين عباس جميل هبسي62661622422015017

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين عقيل حميد جاسم62671622422015018

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك حسن خالد بهيدل62681622422015019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيحوراء محمود شكري فيصل62691622422015025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيدالل خير هللا جاسم عبيد62701622422015026

كلية العلوم/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيردف اسعد عبد القادر عبد الواحد62711622422015027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل صالح حمزة عباس62721622422015028

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيروان محمد عبد االله خضير62731622422015033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء احمد جواد محمود62741622422015034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء عماد صبيح اليذ62751622422015039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم جودة62761622422015041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد هللا62771622422015045

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة فرقد طه رشيد62781622422015046

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيشميم مشرق سامي جبر62791622422015050

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا عبد الصاحب عدم خيون62801622422015052
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة اكثم صباح عبد الرزاق62811622422015057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة حسن مسلم جاسم62821622422015059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة خالد مهدي عبد العباس62831622422015061

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة قصي الزم مجيد62841622422015063

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية االندلس للبناتاحيائيكوثر مثنى خلف كعيد62851622422015065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيمروة عالء عارف حمادي62861622422015066

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم خالد محمد عبد السادة62871622422015067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم سعود خفي وداي62881622422015068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية االندلس للبناتاحيائيمالك حيدر عباس مشتت62891622422015070

كلية اآلداب/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنار عماد داود سلمان62901622422015072

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنن مازن عبد هللا زيارة62911622422015074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ علي عبد الوهاب خميس62921622422015077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية االندلس للبناتاحيائينور الهدى ياسر عماد عبد الرزاق62931622422015084

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبة وسام حسن محسن62941622422015087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية االندلس للبناتاحيائيهدى عالء عبد المهدي عبد الرزاق62951622422015088

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية االندلس للبناتاحيائييمامة وصفي عبد الواحد بالل62961622422015090

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية األبلة للبناتاحيائياسماء حكمت مهدي عجه62971622422016003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية األبلة للبناتاحيائيامنة محسن حسن صروط62981622422016004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية األبلة للبناتاحيائيبنين سجاد عبد الحسين غدير62991622422016005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية األبلة للبناتاحيائيجنه احمد عبد االمير حسن63001622422016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية األبلة للبناتاحيائيحوراء عماد حميد عبد الرضا63011622422016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية األبلة للبناتاحيائيسارة كاظم محي زبون63021622422016022

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية األبلة للبناتاحيائيسارة مظهر حاسب يوشع63031622422016023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية األبلة للبناتاحيائيشروق علي محسن موسى63041622422016026

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0093.71اعدادية األبلة للبناتاحيائيعلياء عبد الواحد معله داود63051622422016028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية األبلة للبناتاحيائيغفران عباس ارحيمه مزبان63061622422016029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية412.0058.86اعدادية األبلة للبناتاحيائيفاطمة فاضل عكار محمد63071622422016030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية األبلة للبناتاحيائيفواطم سجاد علي حسين63081622422016032

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية األبلة للبناتاحيائيمسرة خليل ابراهيم معتوق63091622422016033

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية األبلة للبناتاحيائيمنار عدنان عبد القادر فيصل63101622422016034

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0090.71اعدادية األبلة للبناتاحيائينور الهدى عباس ارحيمه مزبان63111622422016036

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائياستبرق سجاد محمد جواد ياسين63121622422017001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسراء حمزه عباس ساجت63131622422017002

كلية القانون/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين ستار جبار كصاب63141622422017009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.0087.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتهاني مجيد عباس عبد الكريم63151622422017014

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين جاسم خريبط جلوب63161622422017015

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيدالل خالد صبيح ديوان63171622422017018

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائيروان حسن بداي علي63181622422017021

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء فوزي محمد سلمان63191622422017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء كريم رسن خلف63201622422017025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عبد الحسن سهر موسى63211622422017027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عدنان جبار عداي63221622422017028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0095.29اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب معين كامل صافي63231622422017029

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الفواطم للبناتاحيائيصفا ماهر عبد الساده ناصر63241622422017033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغدير احمد جاسم سماري63251622422017035

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه مكي ناصر محمد63261622422017037

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم علي نعمان طاهر63271622422017039

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبا ابراهيم صبري فاضل63281622422017041

كلية القانون/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور احمد شهاب حمد63291622422017042

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى عبدهللا مطرك راضي63301622422017044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى كاظم زبون صبر63311622422017046

كلية علوم البحار/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية الفواطم للبناتاحيائينوره لفته عباس عبد الكريم63321622422017048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية المعالي للبناتاحيائيالبتول جالل موسى زين63331622422018001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية المعالي للبناتاحيائيايالف جمال خليفه خداده63341622422018003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية المعالي للبناتاحيائيدعاء عالء قاسم ناصر63351622422018008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية المعالي للبناتاحيائيروان كامل غالم حسين اسد63361622422018010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيروان مصطفى محمد علي سلمان63371622422018011

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية المعالي للبناتاحيائيسعاد ماجد عبد االمير كرم63381622422018017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية المعالي للبناتاحيائيسما احمد عبد الجليل محمد علي63391622422018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية المعالي للبناتاحيائيغدير صادق جليل لطيف63401622422018019

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية المعالي للبناتاحيائيفاطمة سالم شايع سهر63411622422018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية المعالي للبناتاحيائيفاطمة علي نجم عبد63421622422018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية المعالي للبناتاحيائيفاطمة ماهر عبد الودود عبد الجبار63431622422018026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71اعدادية المعالي للبناتاحيائيمنار رياض حسين مظلوم63441622422018030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية المعالي للبناتاحيائينغم عبد الودود عبد الواحد عذافه63451622422018031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية سبأ للبناتاحيائيايات فالح سلمان داود63461622422019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية سبأ للبناتاحيائيزهراء علي عبد الزهرة نثر63471622422019012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية587.0083.86اعدادية سبأ للبناتاحيائيزينب مرتضى سلمان طه63481622422019015

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية سبأ للبناتاحيائيطيبة عالء كريم عباس63491622422019017

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية سبأ للبناتاحيائيغدير حسين ابراهيم عبود63501622422019018

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية سبأ للبناتاحيائيغدير عدنان حمود مولى63511622422019019

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية سبأ للبناتاحيائيمهجة محمد عودة حسين63521622422019021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية سبأ للبناتاحيائيهدى زهير مهدي جاسم63531622422019023

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائياالء منذر توفيق حسن63541622422020002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيايمان عبد االمير هادي علي63551622422020010

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيايه قيس عبد الزهرة جاسم63561622422020011

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيبتول خير هللا رشاش عباس63571622422020012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيحوراء مكي فرحان زاجي63581622422020016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيرقيه سرمد حقي صادق63591622422020017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزهراء عبود شاكر سعيد63601622422020023
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزهراء ليث عبد الزهره مسافر63611622422020024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزهراء وليد رشيد موسى63621622422020025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائيساره سلمان عبد الستار راضي63631622422020030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيساره قاسم محمد سالم63641622422020032

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسبأ حيدر نعمه عزيز63651622422020033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسبأ عبد الكريم عامر شجر63661622422020034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائيصابرين طالل خالد عبادي63671622422020036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائيعذراء امجد مردان حمود63681622422020037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائيغدير حسن عبد علي كاظم63691622422020039

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة انور شالل راضي63701622422020041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة حازم عبد الحسين عبدهللا63711622422020042

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة رعد شامي حمزه63721622422020044

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمروه مثنى محمد مكطوف63731622422020047

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمريم طالل خالد عبادي63741622422020049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمريم كاظم قاسم عباس63751622422020052

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمعصومه عبد الخالق مرزوق محمد63761622422020054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبأ عبد الكريم عامر شجر63771622422020056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيندى يونس مولى عبد علي63781622422020057

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائينور اسامه امين كاصد63791622422020058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية المعرفة للبناتاحيائيهبه طارق خير هللا موسى63801622422020060

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائيهيفاء غانم خليل محسن63811622422020063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيابرار عبد هللا سهم عبد هللا63821622422021001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الهارثة للبناتاحيائيايات علي جابر عبد الحسين63831622422021008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيبتول حيدر عبد الرزاق مناحي63841622422021009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية الهارثة للبناتاحيائيتبارك حسن عواد عبود63851622422021012

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيتبارك حمود هاشم ياسين63861622422021013

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيتبارك نزار محمد مزيد63871622422021015

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيحنين عبد الرسول وطبان طليع63881622422021017

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيحوراء محمد صباح براك63891622422021019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيخديجة قيس فاضل عباس63901622422021023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الهارثة للبناتاحيائيدعاء مؤيد حسين عبد الحسن63911622422021025

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرباب سالم كاظم محمد63921622422021026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرسل سجاد عبد العالي عبد الجبار63931622422021027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرقية سمير عبد االمير محمد63941622422021028

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرقية علي راضي عبد السادة63951622422021029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0091.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيروان ميثم عبد العظيم عبد الجليل63961622422021030

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء جبر عزيز مهلهل63971622422021033

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء ساجد مردان جازع63981622422021036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء صادق شاكر داود63991622422021037

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب حسين نعمه عبود64001622422021050
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب طالب علي حسين64011622422021051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب كاظم خير هللا عباس64021622422021053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب ميثم حسن عباس64031622422021056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيسجى حازم عبد الجليل حواس64041622422021061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيشهد حسين علي منصور64051622422021063

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيضحى يعقوب مهجر كريم64061622422021066

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة عبد السيد جودة عبد الحسن64071622422021071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة فاضل سلمان بندر64081622422021074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة هاني ظاهر حمادي64091622422021075

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمه حسين طعمه ساهي64101622422021077

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمه طارق صبري جاسم64111622422021078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمه نعيم حميد مونس64121622422021081

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفرح خضير جاسب وطبان64131622422021083

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمروة عبد الجواد لفتة عبد الرضا64141622422021084

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمروه رائد لطيف رسن64151622422021085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم عبد الرؤوف عباس عبد الكريم64161622422021088

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية الهارثة للبناتاحيائينبا عالء عبد المحسن دراج64171622422021094

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00اعدادية الهارثة للبناتاحيائيندى شمخي سلمان ثجيل64181622422021096

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائينسرين جاسم جميل طه64191622422021097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43اعدادية الهارثة للبناتاحيائينور الهدى فوزي عبد الغفور جابرر64201622422021100

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهبة حسن سلمان ثجيل64211622422021102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهبة كاظم محمد عبد64221622422021104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهبه هللا صدام حسين بدر64231622422021105

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهدى قاسم حسن هادي64241622422021107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية المبادئ للبناتاحيائيبنين عبد فالح جابر64251622422022004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية المبادئ للبناتاحيائيبنين يوسف يعقوب كشمر64261622422022005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية المبادئ للبناتاحيائيتبارك نسيم سالم هادي64271622422022006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية المبادئ للبناتاحيائيخديجة مكي كيلو ياسين64281622422022008

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية المبادئ للبناتاحيائيرحمانيات عدنان جعفر عبد الواحد64291622422022011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية المبادئ للبناتاحيائيزهراء حسن حمود رضا64301622422022012

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية المبادئ للبناتاحيائيفاطمة ستار حافظ سوادي64311622422022018

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الرجاء للبناتاحيائيثريا حيدر صالح ناصر64321622422023001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الرجاء للبناتاحيائيزهراء راضي الزم محمد64331622422023002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية التراث العربي للبناتاحيائياساور علي زوير جودة64341622422024001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29اعدادية التراث العربي للبناتاحيائياسماء قصي عدنان طالب64351622422024005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية التراث العربي للبناتاحيائياسماء نوري طالب منصور64361622422024006

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيبيداء مطرود عبد النبي داود64371622422024011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء سعيد رحيم خضير64381622422024015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن انتيش مرهج64391622422024017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الحسن جابر64401622422024018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزينب جواد فرحان زعالن64411622422024019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزينب عالء حنين حسين64421622422024021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزينب عالء كامل عبد العباس64431622422024022

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة قاسم ناصر عبد هللا64441622422024034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة محسن ياسر محمد64451622422024036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة محمد هاشم محمد64461622422024037

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة مظر مانع حسن64471622422024038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية التراث العربي للبناتاحيائينبا جبار صبيح شبيب64481622422024041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية التراث العربي للبناتاحيائينرجس ناظم صابر عبود64491622422024042

كلية العلوم/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية التراث العربي للبناتاحيائينوره صدام يونس نجم64501622422024045

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيهاجر عبد الرسول عبد الرضا عبد احمد64511622422024046

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية الزوراء للبناتاحيائيتهاني متعب خلف عباس64521622422025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الزوراء للبناتاحيائيزهراء رعد فالح صالح64531622422025005

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية الزوراء للبناتاحيائيزينب طالل عبيد شاهين64541622422025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الزوراء للبناتاحيائيسلسبيل مازن فائق فالح64551622422025008

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيامينه هادي فرحان ثجيل64561622422026005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيايات ثجيل داخل جاسم64571622422026006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيريم كامل حسين حاوي64581622422026019

كلية العلوم/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزينب عدنان سلطان عطا هللا64591622422026024

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيساره مازن غالي عجيمي64601622422026027

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيسحر رسول محيسن مشحوف64611622422026028

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيعذراء شهاب هليل طاهر64621622422026031

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيفاطمه محمد تركي بريسم64631622422026035

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيفاطمه هادي جبر غالي64641622422026036

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيقطر الندى عبد الهادي زري حايف64651622422026037

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيلبنى سعدون ريسان مركب64661622422026038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيمريم خلف سواري ناحور64671622422026039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيموضي محمد غازي مغامس64681622422026041

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور الهدى خضير محمد طعمه64691622422026045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينوره علي هاشم خزعل64701622422026047

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائييقين غالب عبد نعمه64711622422026053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية البحار للبناتاحيائياالء عبد الباقي عبود جابر64721622422027001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية البحار للبناتاحيائيايمان مؤيد سالم طاهر64731622422027002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية البحار للبناتاحيائيبتول شعبان خلف علي64741622422027003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية البحار للبناتاحيائيبنين حكمت عبد القادر عيسى64751622422027004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية البحار للبناتاحيائيزينب هاني حسين ابراهيم64761622422027006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية563.0080.43ثانوية البحار للبناتاحيائيسهى محسن توفيق محمد64771622422027007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية البحار للبناتاحيائيمنار مجيد حسن ناصر64781622422027009

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية الميقات للبناتاحيائيام البنين رحيم كاظم جلوب64791622422029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية الميقات للبناتاحيائياميمه ماجد امين محمد64801622422029007
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية الميقات للبناتاحيائيانوار علي واحد نعمه64811622422029008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية الميقات للبناتاحيائيبنين حسين عفات الزم64821622422029011

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية الميقات للبناتاحيائيبنين علي سعيد ناصر64831622422029013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الميقات للبناتاحيائيجنان هالل داوود ضيغم64841622422029016

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية الميقات للبناتاحيائيحنان هيثم حنون زويد64851622422029017

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية الميقات للبناتاحيائيحوراء انمار جبار شنان64861622422029018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية الميقات للبناتاحيائيرحاب ناطم سلمان علي64871622422029021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43اعدادية الميقات للبناتاحيائيرسل محسن وطبان عبد الحسين64881622422029022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الميقات للبناتاحيائيزهراء توفيق فاضل عباس64891622422029026

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية الميقات للبناتاحيائيزهراء جاسب سلطان مطلك64901622422029027

كلية اآلداب/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية الميقات للبناتاحيائيزهراء عباس عبد السادة عبد الوهاب64911622422029030

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية الميقات للبناتاحيائيزهراء علي حسين راضي64921622422029033

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية الميقات للبناتاحيائيزهراء قحطان عدنان ثامر64931622422029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0069.00اعدادية الميقات للبناتاحيائيزهراء محي ساهي صابر64941622422029035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الميقات للبناتاحيائيزينب جمال حسن صابر64951622422029037

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الميقات للبناتاحيائيزينب حميد شاكر محمد64961622422029038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية الميقات للبناتاحيائيزينب راشد جرو زيارة64971622422029039

كلية علوم البحار/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الميقات للبناتاحيائيزينب ليث علوان غضبان64981622422029042

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية الميقات للبناتاحيائيسجى محمد علي جودة خلف64991622422029045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الميقات للبناتاحيائيصابرين بشير زبيد وشيح65001622422029047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الميقات للبناتاحيائيغدير عبد الزهرة مهدي صالح65011622422029052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الميقات للبناتاحيائيغدير كريم ياسر ضمد65021622422029053

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية الميقات للبناتاحيائيفاطمة احمد هاشم خلف65031622422029056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الميقات للبناتاحيائيفاطمة رحيم عامر عنيد65041622422029058

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الميقات للبناتاحيائيفاطمه حسون فرحان عكله65051622422029062

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الميقات للبناتاحيائيفرقد حسين معن طالل65061622422029064

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية الميقات للبناتاحيائينعيمة محمد صالح كويخ65071622422029071

كلية القانون/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية الميقات للبناتاحيائينهى عدي كاطع شخير65081622422029072

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الميقات للبناتاحيائينور الهدى علي صبيح كاطع65091622422029075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الميقات للبناتاحيائينور الهدى قاسم عناد حسن65101622422029076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الميقات للبناتاحيائينور حسن عبد السادة عبد الوهاب65111622422029079

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الميقات للبناتاحيائينورة تحرير جمعه جبار65121622422029082

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية جرير للبناتاحيائيبدور جارهللا فرحان عباس65131622422030001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية جرير للبناتاحيائيخديجة صبيح جراد ضاحي65141622422030005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية جرير للبناتاحيائيزينب حيال عنيد شياع65151622422030008

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية جرير للبناتاحيائيصابرين مسلم مسير عزيز65161622422030010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية جرير للبناتاحيائيفاطمه حميد كريم لفته65171622422030012

كلية اآلداب/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية جرير للبناتاحيائيلطيفة عبدهللا ثجيل علي65181622422030014

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيام البنين سعد مطر هليل65191622422031003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايات حميد مجيد خفي65201622422031006
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية388.0055.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائينور علي نجم منشد65211622422031020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهدى كاظم حاتم سلطان65221622422031021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية القنوت للبناتاحيائيايات حمدان داود جويد65231622422033003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية القنوت للبناتاحيائيبنين جميل خضير صادق65241622422033005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية القنوت للبناتاحيائيجمانه عباس عون عبود65251622422033006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية القنوت للبناتاحيائيرقية عبد علي راضي ملش65261622422033010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية القنوت للبناتاحيائيزهراء كاظم سباهي محمد65271622422033012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية القنوت للبناتاحيائيزينب عبد الهادي مكلف زعيبل65281622422033013

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57ثانوية القنوت للبناتاحيائيزينب عبد محمد عبد الزهرة منيشد65291622422033014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية القنوت للبناتاحيائيسهيلة مزبان ياسين مرجان65301622422033018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية القنوت للبناتاحيائيفاطمة بشير نزال غضبان65311622422033019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية القنوت للبناتاحيائيمريم شاكر مدلول عطية65321622422033022

كلية العلوم/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية القنوت للبناتاحيائينرجس عماد لفتة عباس65331622422033023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية549.0078.43اعدادية غزة للبناتاحيائيآديان جبار بالسم ليلو65341622422034001

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية غزة للبناتاحيائيآيه حسين نايف شافي65351622422034003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية غزة للبناتاحيائيازهار مطشر صالح امطشر65361622422034004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية غزة للبناتاحيائياسراء محمد عبد هللا حسين65371622422034006

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00اعدادية غزة للبناتاحيائياشواق محمد سمير غافل65381622422034007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك عماد كاظم موسى65391622422034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية غزة للبناتاحيائيتهاني هادي جبار كاطع65401622422034012

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية417.0059.57اعدادية غزة للبناتاحيائيدنيا سالم بدر علي65411622422034013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية غزة للبناتاحيائيرنا جوده راضي ساجت65421622422034015

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية غزة للبناتاحيائيريهام ابراهيم محمد راشد65431622422034016

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية622.0088.86اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء صالح نوري عاصي65441622422034020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن حميد عطيه65451622422034021

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية غزة للبناتاحيائيسجى مجيد عبد صباح65461622422034027

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية غزة للبناتاحيائيسهام علي كريم جاسم65471622422034030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية غزة للبناتاحيائيشهد سالم شناوه سمير65481622422034032

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية غزة للبناتاحيائيشيماء بدير طارش غالي65491622422034036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية غزة للبناتاحيائيعلياء قاسم محمد مركب65501622422034038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير لفته65511622422034040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم محمد65521622422034041

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر حمود طعيمه حمود65531622422034042

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم الزم طالب65541622422034043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية غزة للبناتاحيائيمروه ضاحي ناصر ساجت65551622422034044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم علي حسين يوسف65561622422034048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية غزة للبناتاحيائيمنار نعيم مطشر نعيمه65571622422034050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية غزة للبناتاحيائيمنال علي ناصر ساجت65581622422034051

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية غزة للبناتاحيائيموظي رعد حسن عزيز65591622422034052

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ مالح ضهد سالم65601622422034054
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية غزة للبناتاحيائينور رياض راضي علي65611622422034056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية غزة للبناتاحيائيهدى احمد ناصر فرحان65621622422034060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية غزة للبناتاحيائيهدى سعود عزيز عبد65631622422034062

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيابتهال قاسم عبد الحسين زبون65641622422035001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0095.43اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيابرار بدر قاسم كاظم65651622422035002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياسراء ثامر عارف عبد الرزاق65661622422035003

كلية التمريض/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياسماء احمد صالح يعقوب65671622422035004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيام البنين مخلص وهد حميدي65681622422035006

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيامنه جاسم محمد يوسف65691622422035007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل579.0082.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبدور فهد محمود موسى65701622422035009

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبدور مثنى نافع هاشم65711622422035010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبنت الهدى باسم عبد الكاظم خلف65721622422035011

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيتبارك نعيم محمد مهدي65731622422035015

كلية اآلداب/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنان حميد ملبس حمد65741622422035017

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنين رعد دحام وثيج65751622422035018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيرسل ميثاق عبد مهوس65761622422035023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيرغد عادل عبد الرضا جاسم65771622422035027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزمن اسماعيل محمد ابراهيم65781622422035030

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء حيدر رسن حميد65791622422035031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب حسين جابر نعيم65801622422035032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب حسين حران تايه65811622422035033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب خضر بريس عبد الحسن65821622422035034

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب عدنان كسار طحيور65831622422035039

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب علي محسن سلمان65841622422035041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيشفاء ليلو بريس عبد الحسن65851622422035044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيشمس فالح حسن مظلوم65861622422035045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيطيبه ماجد جاسم محمد65871622422035050

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيعال لؤي عبد الرحمن ليلي65881622422035054

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية576.0082.29اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة حيدر موسى جابر65891622422035057

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة فارس يوسف محمد65901622422035062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة ماجد وادي موسى65911622422035063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة وليد عباس سالم65921622422035065

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفداء اسعد عبد العزيز فرحان65931622422035068

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيقبس صالح خلف عليوي65941622422035069

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم حيدر موسى جابر65951622422035071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم محمد رحيم خميس65961622422035073

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم يوسف درويش يوسف65971622422035074

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمعصومه وحيد خليوي علي65981622422035076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمنى محمد نجم عبد هللا65991622422035081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينادية عبد الواحد هليل صاحي66001622422035083
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0091.29اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينجمة حسين عبد الزهرة عريبي66011622422035084

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينور محمد صباح حزام66021622422035087

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينور محمد عليوي جزل66031622422035088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينوره ثائر عبد الخضر فالح66041622422035091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهدى عبد الباسط وادي موسى66051622422035097

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيابرار رعد علي حيدر66061622422036002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيانعام عبد االمير ناصر عويد66071622422036006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيايات عذيب كاطع كويز66081622422036008

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبنين غالب كاظم عجيل66091622422036018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحنين مسير عطية عسكر66101622422036026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء غازي شيحان جابر66111622422036028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيخلود عودة بدن رشم66121622422036031

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيدعاء انور عادل اسماعيل66131622422036032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرباب صادق عبد الزهرة جواد66141622422036035

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرسل فؤاد شاكر والي66151622422036036

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيروان صافي عبد دبي66161622422036038

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزمن كاظم طعمة مالح66171622422036039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عاصي66181622422036040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء كاظم نعمة خلف66191622422036046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء مثنى سلمان منصور66201622422036048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا خليفة66211622422036049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينب تيسير حامد قفلة66221622422036052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينب عبد الجبار علي جعاز66231622422036054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيساره قيس احمد خالد66241622422036059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمه علي جبار عطية66251622422036081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم خضير فرج66261622422036086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيكوثر كاظم هديب مطرود66271622422036089

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمريم سامي سلمان يوسف66281622422036093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمريم طالب عبد الرسول شالهي66291622422036094

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمريم عالء عبد الرضا مجيد66301622422036095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمريم قصي عبد هللا فاضل66311622422036096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية407.0058.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمنار قيس عبد القادر براك66321622422036102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمنار نزار سعدون عبد الكريم66331622422036104

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينداء عبد الرزاق فليح عباس66341622422036106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينرجس تحسين عبد االمير قاسم66351622422036107

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينور شوكت عبد الرزاق عوض66361622422036111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينور محمد مجيد خليل66371622422036113

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيهاجر حسين عناد كاطع66381622422036114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيهدى عبد جاسم خصاف66391622422036116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الماجدات للبناتاحيائيايات رحيم حسن مالجي66401622422037004
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبتول غالي جبير منصور66411622422037007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنت الهدى فالح مطرود نصيف66421622422037009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين جمعه خليف سويلم66431622422037010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين شذر كزار حرجان66441622422037011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين عبد هللا جبار ساجت66451622422037012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين عدنان موحي كطافه66461622422037013

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين علي سلمان محمد66471622422037014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين قاسم مرزوق لفته66481622422037015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية الماجدات للبناتاحيائيبنين كاظم سلمان هادي66491622422037016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية الماجدات للبناتاحيائيتبارك ميثم احمد ناصر66501622422037018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57ثانوية الماجدات للبناتاحيائيدعاء سعد ياسر حسن66511622422037028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية الماجدات للبناتاحيائيدعاء نجم غدير محمد66521622422037030

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية الماجدات للبناتاحيائيروان خليل محمد فعيل66531622422037033

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزهراء عبد هللا هالل جابر66541622422037037

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب صالح محمد مرهج66551622422037042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب علي غالم خليفه66561622422037044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب كريم جوار جايد66571622422037046

كلية التمريض/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب نبيل عباس فاضل66581622422037049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمه عدي حسين لعيبي66591622422037059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية الماجدات للبناتاحيائيمريم علي ناصر عالوي66601622422037066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية الماجدات للبناتاحيائيمنار زامل محيي علي66611622422037068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الماجدات للبناتاحيائيميالد صدام حريجه توحي66621622422037070

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية الماجدات للبناتاحيائينوال صباح علي عبد هللا66631622422037071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياخالص صباح صاحي زهيان66641622422038001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسراء حنون مهينو انويهض66651622422038002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0068.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنه جعفر علي عبد66661622422038005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنه خالد حمود بشير66671622422038006

كلية العلوم/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول اسعد عبد الكريم محمد66681622422038010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول صباح بنيان يزاع66691622422038011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول ناظم كريم نعيم66701622422038012

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبدور علي عبد الحسن تعيب66711622422038013

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبدور عوده عبود بريسم66721622422038014

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء543.0077.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبركات باسم حنظل علي66731622422038015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين علي ساده دهماي66741622422038017

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين محسن حنون مزبان66751622422038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك محمد شاكر خضير66761622422038021

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء علي مصحب هتيمي66771622422038026

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدالل ثامر مسير كصير66781622422038027

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرحاب كاظم علي ديوان66791622422038030

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء اسعد نعيم خزعل66801622422038032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عباس فليح عبد هللا66811622422038035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الساده يوسف66821622422038037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء محمد عيدان ارحيمه66831622422038040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيساره حسين كاظم عباس66841622422038048

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسجود جميل نصير حسين66851622422038049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسكينه رحمن مشحوت ياسر66861622422038051

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسمر علي جليل جبر66871622422038052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشذى هاني شاكر موسى66881622422038053

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعذاري شاكر محمد عبد هللا66891622422038056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير احمد ياسر عبد الرضا66901622422038058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاتن نعمه عجيل علي66911622422038060

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة احمد بهار درباي66921622422038061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة زامل قاسم ضيدان66931622422038067

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة سعدي حمد نعيم66941622422038068

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0090.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيلمياء محمد مصحب هتيمي66951622422038072

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم صباح شاكر حسين66961622422038074

كلية الزراعة/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم طعمة عبيد معيش66971622422038075

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم فالح امين تامول66981622422038076

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمالك عبد الرزاق عبد القادر عثمان66991622422038077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور محمد كاظم عباس67001622422038084

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور مهند سالم غضبان67011622422038085

كلية علوم البحار/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهاجر خالد بدر خالد67021622422038088

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهبه علي ساده دهماي67031622422038089

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهدى هيثم خالد فضل67041622422038090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهديل داهش عبد هللا بحير67051622422038092

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهند عبد علي حسين عبد علي67061622422038093

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية المرفأ للبناتاحيائيآيات ثائر عدنان عبد االمام67071622422039002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية المرفأ للبناتاحيائيافراح سالم محمد مرزه67081622422039007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية المرفأ للبناتاحيائيام البنين علي جبر محمد67091622422039009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية المرفأ للبناتاحيائيامل سالم علوان سلمان67101622422039010

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية المرفأ للبناتاحيائيبتول شهيد احمد يوسف67111622422039014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية المرفأ للبناتاحيائيثرى الزهراء جواد هاني صبري67121622422039022

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية المرفأ للبناتاحيائيدره عباس محسن هداب67131622422039029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية المرفأ للبناتاحيائيدعاء محمد عبد الحسين مزعل67141622422039032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية المرفأ للبناتاحيائيرفل احمد كريم مهدي67151622422039037

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية المرفأ للبناتاحيائيرواء عالء عبد الحسين عبد علي67161622422039038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية المرفأ للبناتاحيائيزهراء علي حسين علي67171622422039042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43اعدادية المرفأ للبناتاحيائيزهراء ناظم علي فعيل67181622422039045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية المرفأ للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق محمد خضير67191622422039049

كلية التمريض/جامعة البصرة680.0097.14اعدادية المرفأ للبناتاحيائيزينب مطر جابر فرحان67201622422039054
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية المرفأ للبناتاحيائيزينب موفق جاسم محمد67211622422039055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية المرفأ للبناتاحيائيشهد عواد ثجيل رخيص67221622422039058

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية المرفأ للبناتاحيائيشهد فالح كريم سوادي67231622422039059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية المرفأ للبناتاحيائيضحى هيثم شاكر عبد الرزاق67241622422039060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية590.0084.29اعدادية المرفأ للبناتاحيائيضحى هيثم غازي سعدون67251622422039061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية المرفأ للبناتاحيائيفاطمة تحسين عبد الكريم عبد67261622422039068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عبد السيد سلمان67271622422039076

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار جابر حسين67281622422039077

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه فالح محمد فالح67291622422039078

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة422.0060.29اعدادية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه نعيم جاسم شري67301622422039079

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اعدادية المرفأ للبناتاحيائيهنادي كريم صادق عبيد67311622422039090

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية النبأ للبناتاحيائياستبرق حسن عاصي سويد67321622422040001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية النبأ للبناتاحيائيافنان قصي صادق كاظم67331622422040002

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية النبأ للبناتاحيائياالء عبد الزهرة جاسب عبد هللا67341622422040003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية النبأ للبناتاحيائيايات مشرف محمد حكيم67351622422040004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيبتول احسان علي عبد هللا67361622422040005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية النبأ للبناتاحيائيبتول ميثاق عبد الحسين مجيد67371622422040006

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية النبأ للبناتاحيائيبدور مشرق محمد حكيم67381622422040007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية النبأ للبناتاحيائيبسمه عادل عجيل خليفة67391622422040008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية النبأ للبناتاحيائيبنين احمد كاظم جلوب67401622422040009

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية النبأ للبناتاحيائيبنين فاضل عودة حسين67411622422040010

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية النبأ للبناتاحيائيحوراء عبد المطلب ياسين عثمان67421622422040015

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية النبأ للبناتاحيائيداليا عبد الخالق ياسر شهيب67431622422040016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية النبأ للبناتاحيائيرقية جهاد عبد الستار حمزة67441622422040019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء ضياء خلف كوطي67451622422040023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء طالل دايل هاشم67461622422040024

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء نعيم عبد الحسن محمد67471622422040027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيزينب اسعد عبد الصاحب لفتة67481622422040029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية النبأ للبناتاحيائيزينب ثامر احمد محمد67491622422040030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية النبأ للبناتاحيائيشهد قاسم جعفر خميس67501622422040040

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية النبأ للبناتاحيائيضحى جبار خضير عبود67511622422040041

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيضحى ماجد عزيز وحيد67521622422040042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيعذراء جعفر حسين كاظم67531622422040043

كلية القانون/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيغفران صالح حبيب مشاري67541622422040045

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة ايوب يوسف يعقوب67551622422040046

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة جعفر عبد السالم كاظم67561622422040047

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة علي موسى مناتي67571622422040050

كلية طب االسنان/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية النبأ للبناتاحيائيفدك رحيم سلمان شنيشل67581622422040052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية النبأ للبناتاحيائيمريم عبد القادر هاشم حسين67591622422040055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية النبأ للبناتاحيائيمريم فالح حسن حسين67601622422040056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية النبأ للبناتاحيائينور الهدى قصي قاسم شوزلي67611622422040062

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيتبارك احمد محسن علي67621622422041006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيتبارك حسين محمد غلوم غريب67631622422041008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرقيه حازم عبد العزيز سبهان67641622422041013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء مصطفى حسين علي67651622422041019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب عقيل عواد نجم67661622422041023

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينة ابيها محمود صالح عبد67671622422041025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسحر حسن كاظم كزار67681622422041028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيشهد جمال بريس فنجان67691622422041030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة عقيل عبد هللا جاسم67701622422041036

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة علي عباس ابراهيم67711622422041038

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفرقان علي عبد الحسن سعيد67721622422041042

كلية القانون/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم احمد شريف خلف67731622422041044

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيهبة فراس ناصر فالح67741622422041050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائياسماء طالب عبد الكريم جابر67751622422043005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائياسيا محمد مالك عبد الواحد67761622422043006

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائياشهاد حمزة هاشم جابر67771622422043007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائياالء رعد فوزي مالك67781622422043008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيام البنين احمد محسن صكر67791622422043009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيام البنين حسين نوري عبود67801622422043011

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائياماني قيس يعقوب محمد67811622422043012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيامنية علي ياسين رجب67821622422043013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايات نعمه هاشم بكر67831622422043019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيبنين واثق عبد الحسين فاضل67841622422043031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيتبارك الرحمن محمد مالك عبد الواحد67851622422043032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيجنان عماد عبد الحميد عاشور67861622422043034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحوراء غازي ابراهيم عبد اللطيف67871622422043038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرباب عدنان شهيد محمد67881622422043045

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء غازي ابراهيم عبد اللطيف67891622422043056

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد احمد67901622422043057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء مثيل ابراهيم سلمان67911622422043059

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهره كاظم طعمه جاسم67921622422043063

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب جهاد قاسم ريشان67931622422043066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب صبري مرزوق محسن67941622422043071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب عبد الحسين علي حبيب67951622422043072

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب عبد الزهرة محمد حسون67961622422043073

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب فاهم حسين خمام67971622422043077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيساره خير هللا طالب حسين67981622422043079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيساره عصام عادل عبد الخضر67991622422043080

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم عجيل68001622422043083
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسجى عاطف عبد السالم عراك68011622422043084

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسهام مازن جاسم عبد الجليل68021622422043090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيشهد صباح عبد اللطيف يعقوب68031622422043094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيشيماء اياد مصطفى عبدهللا68041622422043095

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيصفيه مسلم محمد شناوه68051622422043096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيضحى قاسم كاظم عبيد68061622422043099

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيعلياء حامد لفته فرحان68071622422043101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيعهود هللا عبد الرضا علي كاظم68081622422043103

كلية علوم البحار/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيغدير حسام كاظم جبار68091622422043104

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة جاسم عبد الرضا خزعل68101622422043108

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة ساجد مهدي ياسين68111622422043110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة سعدون راضي عويد68121622422043111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة عبد الزهره عبد السيد مطلب68131622422043114

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0082.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة عدنان محمد حسين68141622422043116

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة ناظم ياسين غضبان68151622422043118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمة هيثم نوري هالل68161622422043120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه الزهراء قاسم سالم عواد68171622422043121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الكريم جاسم68181622422043122

كلية اآلداب/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه عبد الجليل محمود خضير68191622422043124

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمروه فاضل عبد الجبار مرزوق68201622422043131

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم رائد محي نور68211622422043134

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم كاظم جعفر عجيل68221622422043135

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمعصومه هاشم حميد هوصان68231622422043136

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمالك صالح ياسين هجول68241622422043137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينهى سلمان عبد هللا نفاوه68251622422043142

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينور صفاء سالم صافي68261622422043145

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينورا جاسم كاظم مكطوف68271622422043147

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينورا علي عبد الحسين محمد68281622422043148

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهاجر قاسم احمد عبد الساده68291622422043149

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية434.0062.00اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهديل مصطفى عبد الباري عباس68301622422043154

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهناء خالد ناصر صبيح68311622422043155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهنادي علي مويش هليل68321622422043156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهيلة غانم حبيب عبد اللطيف68331622422043157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائييقين حمزة عباس عبد68341622422043158

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائياديان احسان سلمان داود68351622422044001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائياسماء احمد ناصر محمود68361622422044006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائياطياف نافع عبد الرضا عبد68371622422044007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيالهام عودة ناصر علي68381622422044008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيام البنين عامر فاضل محمد68391622422044009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0093.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيايات كاظم قاسم جنزيل68401622422044013
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كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبتول عبد الحسن محمد جاسم68411622422044016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبراء هاشم عبد الكريم نعمه68421622422044019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبنين امجد حميد عبد الواحد68431622422044022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبنين رعد عبد العزيز محسن68441622422044023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبنين رعد عبد علي سعد هللا68451622422044024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيبنين صفاء كاظم حنش68461622422044025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيتغريد وصفي مهدي عبد السادة68471622422044030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيجنات محسن طاهر ناصر68481622422044032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحنان احمد صيوان عبره68491622422044033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحوراء حسين جبار شبيب68501622422044035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحوراء حسين عبد احمد68511622422044036

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيحياة علي مهدي عبد الرزاق68521622422044039

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيدعاء فالح محسن محمد صادق68531622422044040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيرابحة نوري عبد القادر جاسم68541622422044041

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيروان ابراهيم عادل ياسين68551622422044045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيروان اسعد جاسم محمد68561622422044046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزهراء حازم طاهر ناصر68571622422044050

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزهراء عدنان عبود سلطان68581622422044052

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزيتون صفاء فاضل عبد الصمد68591622422044053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيزينب عبد النبي حسن عبد النبي68601622422044059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيسحر كريم رحم عوفي68611622422044064

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيسرى عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف68621622422044065

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاتن عرفات خيون مولى68631622422044077

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمة باسم عباس عيسى68641622422044078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمة حميد مسلم يوسف68651622422044080

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي شويل68661622422044081

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمه فيصل محمد نوري موسى68671622422044084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمة مجتبى جابر طالب68681622422044085

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمه محمد اسماعيل جابر68691622422044086

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0089.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيفاطمة محمد حاتم عبد الحسين68701622422044087

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيليله باسم جاسم محمد68711622422044089

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيمريم محمد عثمان صالح68721622422044090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيمريم محمد مهدي عبود68731622422044091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائينبا عبد هللا كريم خلف68741622422044093

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائينرجس عبد الكريم هاشم علي68751622422044096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائينور علي عبد الرضا مشتت68761622422044103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهبه حسين كاظم محمد68771622422044106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهبه عباس حمزة عباس68781622422044107

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهبه ميثم صالح عبود68791622422044109

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهدى عدنان لطيف جبار68801622422044113
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهدى لؤي صالح شهاب68811622422044114

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتاحيائيهند عبد السميع يوسف عيسى68821622422044115

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية حيفا للبناتاحيائياستبرق عبد الجليل ابراهيم مزعل68831622422045001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيبتول غسان حبيب حميد68841622422045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيبتول مكي عبد الجبار علوان68851622422045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيحوراء وداد حميد عواد68861622422045008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيدعاء اياد عبد الكريم عبد اللطيف68871622422045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء ضياء فالح محسن68881622422045014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء عماد حافظ يونس68891622422045017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء نجيب سعيد حافظ68901622422045019

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية حيفا للبناتاحيائيسلسبيل علي حبيب جاسم68911622422045027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية حيفا للبناتاحيائيشهد عرفي لطيف علوان68921622422045028

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية حيفا للبناتاحيائيغدير مصطفى فياض عبد هللا68931622422045032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق خالد ايوب68941622422045034

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه فؤاد شاهر ضيدان68951622422045036

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه محمد علي ابراهيم68961622422045038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه محمد مصطفى ابراهيم68971622422045039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29اعدادية حيفا للبناتاحيائيكوثر عالء جميل قاسم68981622422045040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم صباح جمعه عبد68991622422045043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم عبد مناف عبد الحسين احمد69001622422045044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية حيفا للبناتاحيائينور الهدى وسام عودة الزم69011622422045050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86اعدادية حيفا للبناتاحيائيهاجر رائد عبد العزيز عبود69021622422045053

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0060.00اعدادية حيفا للبناتاحيائيهبه هشام عبد الكريم جابر69031622422045054

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية حيفا للبناتاحيائيهدى عبد هللا علي عبد هللا69041622422045055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية حيفا للبناتاحيائيهدى محمد محسن سدخان69051622422045056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسماء زكي علي حسين69061622422046004

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسماء فريد طعين حسن69071622422046005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائياالء راضي ناصر محمد69081622422046006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيانوار حسن خلف محمد69091622422046008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات ماجد ثامر سلطان69101622422046010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول حزام جاسم مشلوش69111622422046014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول حسن خلف محمد69121622422046015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول حسين علي سلمان69131622422046016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيجمانة قيصر جاسب صافي69141622422046018

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيجنان فالح حسين بحر69151622422046019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء ضياء عبد الرحيم حسين69161622422046020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم مبارك69171622422046026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حسن محمد عبد احمد69181622422046028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عقيل عدنان علي69191622422046031

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب حسين علي عبد الحسن69201622422046035

417 من 173صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسكينة بطرس جابر عبد الحسن69211622422046038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسهام اياد شايع عبد الجليل69221622422046039

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد محمد كاظم طليع69231622422046042

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة خير هللا حمزة عباس69241622422046044

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيكوثر تحسين عرب محمد69251622422046050

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0098.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيكوثر فالح محمد عناد69261622422046051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم حسن كاظم خير هللا69271622422046052

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهبه كاظم عبد الرؤوف مغامس69281622422046056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى ظافر راضي جاسم69291622422046057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدير ماجد خلف محمد69301622422046058

كلية العلوم/جامعة واسط611.0087.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيوردة عبد العالي محيسن عناد69311622422046060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيياسمين احمد عبد الحميد عبد الرزاق69321622422046061

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيايات علي جاسم عوده69331622422047001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيايه ابراهيم خليل فهد69341622422047002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيبنين عجيل محمد علي69351622422047004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيبنين مدين قادر ديوان69361622422047005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزهراء خالد جبار مال هللا69371622422047011

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزهراء سمير محمد صديق اكبر علي69381622422047013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد سيد69391622422047014

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزينب جاسم محمد ورش69401622422047016

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيساره صادق شريف زناد69411622422047019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيسكينه علي جابر احمد69421622422047020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيشمس علي عبد الحسين منصور69431622422047021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيضحى مكي عبد اللطيف زعالن69441622422047022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيعال حيدر ناجي محمد69451622422047023

كلية العلوم/جامعة البصرة673.0096.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيكفاح لجين عبد الولي هادي69461622422047024

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيهاله تقي كاظم حسين69471622422047030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين حامد كاظم مهدي69481622422048007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية البيان للبناتاحيائيرقيه وسمي محمد مهاوي69491622422048013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة جواد عبد الكاظم عودة69501622422048021

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة حامد مردان عبد علي69511622422048022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمة عيسى حيدر خلف69521622422048025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية البيان للبناتاحيائيليلى عباس يعقوب يوسف69531622422048026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية البيان للبناتاحيائينور عيسى عبد الرضا ثاني69541622422048028

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية البيان للبناتاحيائيهدى احمد حسن عبد هللا69551622422048030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية البيان للبناتاحيائيهيام بدر عبد الحسين محمد69561622422048031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الفاو للبناتاحيائياساور بكر علي حسن69571622422050002

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيبتول عادل محمد بدر69581622422050005

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0089.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيبتول عبد العباس جاسب مريعي69591622422050006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين وصفي جبار خلف69601622422050010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين وفيق عبد الخضر محمود69611622422050011

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء وعد صادق جابر69621622422050015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية الفاو للبناتاحيائيرباب حيدر عبد الحسين ايوب69631622422050016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيرقيه عقيل يوسف يعقوب69641622422050018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب عداد عبد العباس جاسب69651622422050022

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب عيسى سعدون عيسى69661622422050023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم مبارك عبد هللا69671622422050031

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الفاو للبناتاحيائيهيفاء رائد فؤاد عبد الرحيم69681622422050038

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية الفاو للبناتاحيائيوداد حسين احمد حسين69691622422050039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسراء رائد حافظ كاظم69701622422051003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسراء محسن جوالن محسن69711622422051004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسيا عبد المطلب لطيف كاظم69721622422051005

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيام البنين مصطفى جمعه مناحي69731622422051011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيانوار مناف مبارك محسن69741622422051016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايات جعفر صادق حمد69751622422051017

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائياية علي ناظم حميد69761622422051020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايمان علي نعمة عواد69771622422051023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبتول احمد عبد المحسن علي69781622422051026

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبتول فيصل غازي ياسر69791622422051028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين ثابت جاسم محمد69801622422051032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك حمود منصور عبد اليمة69811622422051040

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد العباس هندي69821622422051041

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء حسين صاحب هاشم69831622422051046

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء سلمان ناصر جاسم69841622422051047

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيخلود غالي احمد كاغد69851622422051050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرباب كاظم لفتة نعمة69861622422051051

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرسل عباس هاشم كريم69871622422051052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الصمد عبد الواحد69881622422051055

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حمدان نصر هللا جريح69891622422051058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الرزاق عبد69901622422051061

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء غالب ماثور حسن69911622422051064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء نبيل توفيق مجيد69921622422051065

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهرة عدي محمد متليك69931622422051066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب حازم عبد علي صيوان69941622422051067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب طارق حسن خضير69951622422051069

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب كاطع غافل رضيوي69961622422051072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينة عادل عبد الزهرة موسى69971622422051076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسارة هيثم خميس جاسم69981622422051079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى عالء صبيح خضير69991622422051082

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشمس شفاء ناجي سوادي70001622422051085
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشهد رعد كاطع جثير70011622422051087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيصفا امجد محمد موحي70021622422051088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضحى شاكر سلمان ياسين70031622422051090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيطيبة غزوان فيصل ناصر70041622422051093

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغدير كامل مهلهل حسين70051622422051097

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة بيان عبد السادة حاتم70061622422051099

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة حسن جاسب سبهان70071622422051102

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة حسين درويش طالب70081622422051103

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا مهدي حسين70091622422051107

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة كاظم عبد الجبار عبد علي70101622422051109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة كريم ابراهيم جاسم70111622422051110

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة محمود محمد مغامس70121622422051112

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة وليد محمد لعيبي70131622422051113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة يونس كاظم يوسف70141622422051114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفضيلة قاسم عبد الرضا جاسم70151622422051115

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروه حسام منصور عبد اليمة70161622422051121

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم ماهر محمد علوان70171622422051127

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمالك حنظل نعمة حنظل70181622422051129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمالك حيدر ناجي سبهان70191622422051130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائينبا عالء عبد الخالق محمد رضا70201622422051132

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0090.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى حامد قاسم عبد الرسول70211622422051136

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى لفتة بدر سويد70221622422051140

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور ناجي جاسم محمد70231622422051141

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهبة عبد الحي ناصر محسن70241622422051144

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهبة عالء حسين علي70251622422051145

كلية العلوم/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهدى احمد رحيمه مطشر70261622422051146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهدى عادل حيدر جمعي70271622422051147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهناء هاشم عبد علي70281622422051149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيأبرار احمد صالح قاسم70291622422052001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية العلياء للبناتاحيائياسراء سامي مجيد عطية70301622422052003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيايات ريسان رحيم موسى70311622422052006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيبتول كامل معله زباري70321622422052009

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيبنين محمد مالك طليب70331622422052013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيحكم مصدق فاضل عبد الوهاب70341622422052018

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية العلياء للبناتاحيائيحنين طارق جميل اسماعيل70351622422052020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيروان محمود نوري احمد70361622422052030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء رياض سالم عريبي70371622422052033

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق حمد سعد70381622422052035

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء عالء عبد اللطيف عبد علي70391622422052036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء عماد صبري خميس70401622422052037
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب سالم شنين شرهان70411622422052040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0093.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب علي ضميد حسين70421622422052043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب فائق دعيس حلبوص70431622422052046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب مهدي كاظم علي70441622422052049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيعبير ثائر رعد هاشم70451622422052052

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء زهير عبد هللا مزهر70461622422052061

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه سهل عبد الهادي مزعل70471622422052065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه كاظم فندي علي70481622422052066

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه وائل عبد النبي جمعه70491622422052068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية العلياء للبناتاحيائيملك احمد عبد الجبار احمد70501622422052074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية العلياء للبناتاحيائينبأ يوسف محمد يوسف70511622422052077

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية العلياء للبناتاحيائينور العيون علي حسن ابراهيم70521622422052080

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية العلياء للبناتاحيائينور عدنان يوسف جاسب70531622422052083

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية العلياء للبناتاحيائينورا حامد عبد الكريم خزعل70541622422052084

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية العشار للبناتاحيائيابرار احمد دينار حسين70551622422053001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية العشار للبناتاحيائيالطاف عبد النبي سعيد فيصل70561622422053006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية العشار للبناتاحيائياليمام عبد الكريم عبد الرزاق عباس70571622422053007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية العشار للبناتاحيائيام البنين ميثم صبري ظاهر70581622422053008

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية العشار للبناتاحيائيام البنين هاشم ابراهيم عبد النبي70591622422053009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية العشار للبناتاحيائيامل اسامه ابراهيم غانم70601622422053011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية العشار للبناتاحيائيامنه حبيب حسن عبد الساده70611622422053012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية العشار للبناتاحيائيامنه قاسم مهدي علي70621622422053013

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00اعدادية العشار للبناتاحيائيانتظار احمد كاظم فهد70631622422053014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية العشار للبناتاحيائيايه ستار كاظم نجم70641622422053017

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14اعدادية العشار للبناتاحيائيايه صالح طعمه جاسم70651622422053019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14اعدادية العشار للبناتاحيائيبدور احمد هاشم مصطفى70661622422053020

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29اعدادية العشار للبناتاحيائيبنت الهدى احمد عبد الحسين مهدي70671622422053022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين حسن قاسم عبد االمير70681622422053023

كلية العلوم/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين حكمت مطشر ذرب70691622422053024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين عالء حسين علي70701622422053025

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71اعدادية العشار للبناتاحيائيتبارك وميض كاظم عبد اللطيف70711622422053028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية العشار للبناتاحيائيجنات محمد عبد القادر خضر70721622422053029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية العشار للبناتاحيائيحنين زين العابدين عبد الباقي شري70731622422053032

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية العشار للبناتاحيائيحنين يوسف نصار صيهود70741622422053033

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية العشار للبناتاحيائيحوراء احمد شبلي هيلك70751622422053034

كلية الصيدلة/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية العشار للبناتاحيائيحوراء وجدي جعفر راضي70761622422053035

كلية اآلداب/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية العشار للبناتاحيائيدانيه مصطفى ناهض كاظم70771622422053036

كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية العشار للبناتاحيائيدعاء مرتضى كامل واحد70781622422053037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية العشار للبناتاحيائيرباب علي شالكه عبيد70791622422053038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية العشار للبناتاحيائيرحمه قاسم الزم غانم70801622422053039
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية العشار للبناتاحيائيرسل خلدون عبد اللطبف مهدي70811622422053040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية العشار للبناتاحيائيرقيه صادق شاكر عبد الرزاق70821622422053043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية429.0061.29اعدادية العشار للبناتاحيائيروان حازم جالل مولى70831622422053049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية العشار للبناتاحيائيزمن احمد شهاب نجم70841622422053053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى620.0088.57اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء احمد عبعوب مخيفي70851622422053054

كلية علوم البحار/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء حيدر جويد مهدي70861622422053056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء خضير علي حسن70871622422053058

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء رائد محمد حسن70881622422053060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء ضياء صبر ديوان70891622422053063

كلية اآلداب/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره ذهب عبد الزهره70901622422053066

كلية علوم البحار/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء فيصل ابراهيم فيصل70911622422053068

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء قيس فالح لفته70921622422053070

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0090.00اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء محمد علي خليل يوسف70931622422053071

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء منعم قاسم نعمه70941622422053073

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب حسين مظلوم كاطع70951622422053077

كلية العلوم/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب رياض قاسم محمد70961622422053078

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب صادق محمد راضي70971622422053079

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب عادل محمد علي70981622422053080

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب علي حنون حمود70991622422053082

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب عمار محمد عبد الزهره71001622422053083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب غالب طالب حسين71011622422053084

كلية علوم البحار/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب منير ناصح عبود71021622422053089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية العشار للبناتاحيائيزينه صباح عبد اللطيف يعقوب71031622422053091

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية العشار للبناتاحيائيسارة سعد عبد الرحيم عذيب71041622422053092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية العشار للبناتاحيائيساره عبد الكريم جميل قاسم71051622422053094

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية العشار للبناتاحيائيساره محمد حسن خضر71061622422053095

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية العشار للبناتاحيائيساره وليد ناصر درويش71071622422053096

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية العشار للبناتاحيائيسجى انور فاضل حسين71081622422053097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية العشار للبناتاحيائيشكران محمد علي ناجي نمش71091622422053099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية العشار للبناتاحيائيضحى خالد خضير وادي71101622422053103

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية العشار للبناتاحيائيضحى عالء حسين فارس71111622422053104

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية العشار للبناتاحيائيطيبه امجد جوري فرحان71121622422053105

كلية العلوم/جامعة البصرة669.0095.57اعدادية العشار للبناتاحيائيطيبه صادق سعيد خليل71131622422053106

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية العشار للبناتاحيائيعائشه ضياء محمد حسين عبد هللا71141622422053107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43اعدادية العشار للبناتاحيائيعبير كريم حسين صالح71151622422053108

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية العشار للبناتاحيائيغدير ماجد نعيم عبد علي71161622422053109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية العشار للبناتاحيائيفاضله جعفر صادق عبد هللا71171622422053110

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0090.57اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمة سمير كيطان شذر71181622422053111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه جبار لفته جابر71191622422053116

كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه جمعه حسان غيالن71201622422053117
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه حسين طالب عماره71211622422053118

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير فاخر غالب71221622422053122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه مجيد حميد جاسم71231622422053126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه محمد عزيز جبار71241622422053128

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه محمود حسن مدن71251622422053129

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه مهند فاضل محمد71261622422053130

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه نصار نجم عبود71271622422053132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية العشار للبناتاحيائيلجين بهاء قاسم سعدون71281622422053134

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29اعدادية العشار للبناتاحيائيمروه علي هادي صالح71291622422053136

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية العشار للبناتاحيائيمروه مرتضى محسن خريبط71301622422053138

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم جالل حميد محمد71311622422053140

كلية اآلداب/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم صبري حمود حسن71321622422053142

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم علي محمد عبد الرحيم71331622422053143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم عمار محمد اصدام71341622422053144

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم ناصر عباس علي71351622422053145

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية العشار للبناتاحيائيمنار عبد مجيد عويد71361622422053148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية العشار للبناتاحيائيمنار كاظم حسين صكر71371622422053149

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية العشار للبناتاحيائيمها حامد عبد الكريم معن71381622422053151

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية العشار للبناتاحيائيمياده احمد جعاز عباس71391622422053152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية العشار للبناتاحيائينبا اسعد عبد الواحد حميد71401622422053154

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43اعدادية العشار للبناتاحيائينبا جاسم محمد جمعه71411622422053155

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية العشار للبناتاحيائينبا عالء عبد الرزاق خضير71421622422053159

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية العشار للبناتاحيائينور الهدى حبيب علوان محيسن71431622422053161

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية العشار للبناتاحيائينور سامي الزم اسماعيل71441622422053164

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية العشار للبناتاحيائينور هيثم احمد كريم71451622422053166

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية العشار للبناتاحيائينوران هاني كريم احمد71461622422053168

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71اعدادية العشار للبناتاحيائيهبه طارق صباح باقر71471622422053170

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية العشار للبناتاحيائيهديل صفاء عبد الرزاق نجم71481622422053172

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية العشار للبناتاحيائيهيا جابر كحار يوسف71491622422053173

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية العشار للبناتاحيائييقين احمد صادق عبد الجبار71501622422053175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيازهار محمد جبار سوادي71511622422054001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول حسن فليح حسن71521622422054004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول صباح عبد عباس71531622422054006

كلية العلوم/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجمانه نظام خلف عبد الحسين71541622422054015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عباس حمود رهيج71551622422054018

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء سعيد خنجر راهي71561622422054020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء علوان حسن حبيب71571622422054021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد محمد عبد الوهاب حسين71581622422054025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان حسين عبد الواحد عبود71591622422054026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان محمد جاسم ابراهيم71601622422054028
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد توفيق علي71611622422054029

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسين خلف عناد71621622422054031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فؤاد خليل عطيه71631622422054034

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد عطيه اسماعيل71641622422054036

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء وليد عبد الخضر علي71651622422054037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب جمال عبد الزهره عيسى71661622422054038

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حاتم مشعل عبد هللا71671622422054039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عدنان مندي حسين71681622422054040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فاضل حكيم خليفه71691622422054041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه محمد راضي عيسى71701622422054044

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره رؤوف غفوري جبر71711622422054045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره علي كاظم نجم71721622422054046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره ماهر زكي كاظم71731622422054047

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسعاد ياسين خضير خلف71741622422054048

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسمر مهدي حسن محمد71751622422054049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس حازم جبار عطيه71761622422054050

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عدنان هاشم محمود71771622422054057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه محمد حيدر جبار71781622422054058

كلية العلوم/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم احمد مجيد حميد71791622422054060

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم فراس عامر سعدون71801622422054063

كلية اآلداب/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمسرى عبد الستار كاظم برشان71811622422054064

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنى مرتضى عبد هللا حميد71821622422054065

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0090.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيميسون كريم حسين جوده71831622422054066

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ جاسم طارش سهل71841622422054067

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد الحسين وهيم71851622422054071

كلية العلوم/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى ستار جبار قاسم71861622422054072

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى ماجد خزعل فالح71871622422054073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عادل نوري عبد هللا71881622422054074

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور هشام مؤيد غانم71891622422054075

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى احمد ورش بديوي71901622422054077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين ابراهيم محمد71911622422055006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانة حامد شهاب حمد71921622422055007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرانية ماهر مصطفى محمد71931622422055008

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقية ستار جاسم بديوي71941622422055009

كلية اآلداب/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروان عبد الزهرة حسن علي71951622422055012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء ثائر بدران خضير71961622422055015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية378.0054.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعلياء عدنان موسى عمران71971622422055023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة حبيب ظاهر حبيب71981622422055024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة ستار جاسم بديوي71991622422055026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة عادل عبد عودة72001622422055027
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة قصي محمد علي رخيص72011622422055029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم عمار محمد عبد الجليل72021622422055030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور فائق قاسم حسن72031622422055034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.7679.25ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائياديان مرتضى محمد محسن72041622422056001

كلية العلوم/جامعة البصرة654.9693.57ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيام البنين اسعد خلف رحيم72051622422056002

كلية الطب/جامعة البصرة704.28100.61ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيامنة حسام يوسف عبد المحسن72061622422056004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.1293.73ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائياية جاسم كاظم عبد هللا72071622422056005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0894.58ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيتبارك عباس صالح لعيبي72081622422056009

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0094.00ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيتبارك ناجي قاسم زيارة72091622422056011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.5670.79ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيجنة ياس مهوس لعيبي72101622422056012

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0484.72ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيدالل رائد عبد الخالق صالح72111622422056015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.4098.34ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيرقية يحيى جواد بدر72121622422056018

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب حسن فاضل حسن72131622422056023

كلية الطب/جامعة البصرة713.60101.94ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب طالب صبيح غياض72141622422056024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.8492.55ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب ماجد محمود عذافة72151622422056025

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.6097.80ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينة اسامة قاسم دوحان72161622422056026

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة584.2883.47ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيصفاء احمد حسن زينل72171622422056028

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة657.2493.89ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير مطر يوسف72181622422056033

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0890.73ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة فاضل كريم رجب72191622422056034

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0889.15ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة نائل فؤاد محمد72201622422056037

كلية التمريض/جامعة البصرة664.2094.89ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيكوثر منير زهراو عريج72211622422056039

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيمريم عادل جاسم فندي72221622422056041

كلية العلوم/جامعة البصرة614.7687.82ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الصمد خليل72231622422056042

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.3694.62ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيمريم نوري بصيو محمد72241622422056044

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.3692.05ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيمسرة سالم ارحيم حسن72251622422056045

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0498.86ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينبا حسين عبد الرضا محمد72261622422056047

كلية العلوم/جامعة البصرة598.9685.57ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينرجس منير يونس عيالن72271622422056048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.2886.61ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينور علي احمد منصور72281622422056050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.9698.28ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيهدى علي عبد الواحد حمود72291622422056051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية العباسية للبناتاحيائيتبارك الرحمن غازي جاسم جابر72301622422057005

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية العباسية للبناتاحيائيتبارك غصاب لطيف يحيى72311622422057006

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية العباسية للبناتاحيائيحنين قاسم طاهر علوان72321622422057008

كلية القانون/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية العباسية للبناتاحيائيحوراء علي ناصر خضير72331622422057009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب عبد هللا بستان لفته72341622422057016

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء686.0098.00اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب لؤي عبد الرزاق عبد الوهاب72351622422057017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية العباسية للبناتاحيائيسبا مؤيد عبد الواحد حمود72361622422057018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية العباسية للبناتاحيائيغفران جابر يونس جابر72371622422057021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية العباسية للبناتاحيائيفاطمة حامد مظلوم محمد72381622422057023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية العباسية للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي صالح72391622422057024

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية العباسية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد جاسم72401622422057028
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية العباسية للبناتاحيائيمريم خالد جميل مطر72411622422057029

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية العباسية للبناتاحيائيمريم محمد عبد الرزاق صالح72421622422057030

كلية العلوم/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية البصرة للبناتاحيائياستبرق محمد حسن جياد72431622422058001

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية البصرة للبناتاحيائيايات وجدي حميد مجيد72441622422058007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء627.0089.57اعدادية البصرة للبناتاحيائيتبارك عقيل يونس محسن72451622422058012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيتبارك محمود شاكر محمود72461622422058013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيحوراء خليل ابراهيم عبد هللا72471622422058016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة460.0065.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيحوراء منقذ جاسم محمد72481622422058017

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0091.14اعدادية البصرة للبناتاحيائيدانية ميثم يوسف جاسم72491622422058018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية البصرة للبناتاحيائيرفيف عبد اللطيف جايد بكر72501622422058021

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيرقيه مهند صبيح جاسم72511622422058024

كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيزمن حيدر سعودي عبد هللا72521622422058025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرزاق خضير72531622422058026

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرسول حمزة72541622422058028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء مصطفى موسى حسن72551622422058029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير احسان حبيب ساهي72561622422058037

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير طارق عبد علي مناحي72571622422058038

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة غزوان طالب نوري72581622422058044

كلية العلوم/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة يوسف سعد عبد هللا72591622422058047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيكوثر سامر علي حسن72601622422058050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم سعدون مالك احمد72611622422058052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0088.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم سلمان منشد عويد72621622422058053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57اعدادية البصرة للبناتاحيائينبا زياد طارق جبار72631622422058059

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية البصرة للبناتاحيائينور الهدى منعم صالح مهدي72641622422058060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية البصرة للبناتاحيائينور فالح حسن علي72651622422058061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية البصرة للبناتاحيائيهاله علي سبتي علي72661622422058064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيهبه مشتاق طالب محمد72671622422058065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائياسراء مصطفى عبد هللا مشاري72681622422059001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائياالء حيدر محمد حسين72691622422059002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبتول حسن غالي سلمان72701622422059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبنين حامد صالح عبد الرسول72711622422059006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبنين صباح سياب علوان72721622422059007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبنين طارق عبود مكي72731622422059008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0083.43ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبنين عادل قاسم علي72741622422059009

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيجماله كريم عداي سهيل72751622422059012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحسناء هاشم محمد يونس72761622422059013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء ضياء حسن صالح72771622422059015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء عادل حمد علي72781622422059016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيرحاب علي عبد الكريم مجيد72791622422059018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزهراء رياض نوري كاظم72801622422059021

417 من 182صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزهراء صباح غازي عبد هللا72811622422059022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينب جبار فيصل فاضل72821622422059025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينب حسين عيسى حسان72831622422059026

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينب عباس عبد اللطيف عبد الكريم72841622422059027

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد الواحد ناصر72851622422059029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينب محمد ثجيل عوده72861622422059030

كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيساره حامد صدام عسكر72871622422059031

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيسرى علي محمد سعيد عبد المحسن72881622422059032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيسعاد حيدر سرحان خلف72891622422059033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيسكينه مزاحم عباس عبد هللا72901622422059034

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيسلسبيل علي عبد الحسين فاضل72911622422059035

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0078.43ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيشموس عبد الرسول سعدون حميد72921622422059037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيصفاء اسعد طالب عبد الرسول72931622422059038

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيعذراء هاني ظاهر ياسين72941622422059039

كلية التمريض/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه حامد صالح عبد الرسول72951622422059043

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه خالد جلوب جبار72961622422059045

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الحسين خضير72971622422059046

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عبد الرضا72981622422059048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه محمد ثجيل عوده72991622422059049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه مسلم مناحي صالح73001622422059050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيليلى عبد هللا عيسى محمد73011622422059052

كلية علوم البحار/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينبأ اركان عبد العالي عبد هللا73021622422059055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينوره هيثم ابراهيم عبد الرزاق73031622422059059

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيهبه حسن يعقوب صالح73041622422059061

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرضويه وسام علي حسين73051622422060006

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرفل ميثم حميد ناصر73061622422060007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيريم صباح عبد الرضا اسيود73071622422060009

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء ازهر جبار زغير73081622422060010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء محمد سويد خالد73091622422060011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمة ثائر مكي حمادي73101622422060017

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه كاظم غازي محمود73111622422060022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه محمد خلف راضي73121622422060024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمها عبد الجبار حرابه وادي73131622422060026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد73141622422060029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية العروبة للبناتاحيائياسماء حمد خير هللا ناصر73151622422061001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيجمانه يونس عيدان ازغير73161622422061006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية نعمان علي احمد73171622422061008

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيرهام ليث زهير كاظم73181622422061009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب خالد حميد طلب73191622422061011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب صالح عبد الساده محمد73201622422061012

417 من 183صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عباس عبد الساده73211622422061013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب لطيف دفار سعود73221622422061015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة عبد الزهرة خلف كريم73231622422061021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة محمد فاضل مرهون73241622422061022

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية العروبة للبناتاحيائينور سمير قاسم عبد هللا73251622422061025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية االريج للبناتاحيائيالزهراء حامد عبد اللطيف عبد الحميد73261622422062002

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية االريج للبناتاحيائيايه لطيف كاظم يوسف73271622422062004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية االريج للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن شبيب مجيد73281622422062008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية االريج للبناتاحيائيحليمه ناهض محمد عبد الرزاق73291622422062009

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية االريج للبناتاحيائيروان سالم علي عبادي73301622422062011

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء680.0097.14اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء حازم محمد حمد73311622422062014

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عباس73321622422062018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية االريج للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عبد الكاظم خلف73331622422062020

كلية اآلداب/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية االريج للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن جري مردان73341622422062021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14اعدادية االريج للبناتاحيائيساره رائد خليل نصيف73351622422062024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية االريج للبناتاحيائيساره صفاء عبد الزهره خضير73361622422062025

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية االريج للبناتاحيائيسلسبيل فرحان صافي جاسم73371622422062029

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية االريج للبناتاحيائيسميره حسام خليفه عبد الحميد73381622422062030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية االريج للبناتاحيائيشهد علي فليح حميد73391622422062031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية االريج للبناتاحيائيغدير حسين جمعه حمود73401622422062033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية االريج للبناتاحيائيغدير قاسم كزار زبون73411622422062034

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم طربوش عناد73421622422062036

كلية علوم البحار/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة ماجد جلوب محسن73431622422062038

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الرضا محيي73441622422062040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمه قاسم دوحان جابر73451622422062041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية االريج للبناتاحيائيمريم صالح هاشم خلف73461622422062044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية االريج للبناتاحيائيمريم فيصل غازي حسن73471622422062045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية االريج للبناتاحيائيمها عادل رجب عباس73481622422062046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية االريج للبناتاحيائينبأ كاظم عبدهللا زباري73491622422062047

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية االريج للبناتاحيائينبا حارث طاهر سدخان73501622422062048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية االريج للبناتاحيائينور الهدى عالء الدين عبد الزهره كاظم73511622422062051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية االريج للبناتاحيائييقين عبد الكريم حسين علي73521622422062055

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيام البنين محمود نعيم محسن73531622422063001

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبتول سعد عبد االمير جاسم73541622422063002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبتول عمار جاسم محمد73551622422063003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك عبد الكاظم حسن حمزة73561622422063005

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيحوراء احمد عبد وادي73571622422063006

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيدانية سهيل نجم عبود73581622422063008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين73591622422063012

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حسين صادق73601622422063013
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينب حسين خضير هاشم73611622422063016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيساره مرتضى عادل نوري73621622422063017

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشهد صالح حسن عبد الرضا73631622422063019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيغدير محمد صبري محمد73641622422063022

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة  الزهراء محمد كريم حسب73651622422063024

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة رعد شاكر جبار73661622422063026

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة ناظم حسن حمزه73671622422063028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد هللا صالح73681622422063029

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0094.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيقنوت حاتم دريول حسين73691622422063030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمريم علي خلف حجمان73701622422063031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنار عباس حسين صابر73711622422063033

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمواهب علي ناظم سلمان73721622422063035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور الهدى صباح جباري حسين73731622422063037

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهند عمار غانم حميدي73741622422063041

كلية علوم البحار/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائياديان سعد عواد حسين73751622422064002

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائياسراء عادل فالح فزع73761622422064003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائياسماء سامي صاحب عطشان73771622422064004

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايات حميد موحان سالم73781622422064007

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايات مجيد عبد الحميد حيدر73791622422064011

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايالف يوسف حمد خماط73801622422064014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايمان زيدان خلف جويد73811622422064016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبتول حيدر عناد عايد73821622422064021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبتول رياض عبد علي كبر73831622422064022

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبتول محسن عبد الواحد محيسن73841622422064023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين جعفر كاظم يوسف73851622422064026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين حسن عبد الرسول عبد هللا73861622422064028

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين رائد عبد الواحد خلف73871622422064030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين سالم غادر عرندس73881622422064031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبهاء عالء ابراهيم خويط73891622422064033

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك احمد خالد راضي73901622422064034

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك ميثم عبد الرضا هاشم73911622422064035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية الخالصة للبناتاحيائيجمانة منذر محمد امين مهدي73921622422064039

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحنين عبد علي طعيمه حسن73931622422064041

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحوراء حسين عبود ناهي73941622422064044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحوراء فاخر جوني مرزوك73951622422064045

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحوراء كاظم صنيهر زفر73961622422064046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحياة عالء عبدالعزيز عبدالرحمن73971622422064047

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيدعاء قاسم عيدان عيسى73981622422064049

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائيديمه مصطفى كامل بشير73991622422064051

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرباب خادم فليح حسين74001622422064052
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كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرقيه حمزه جالب صالح74011622422064053

كلية اآلداب/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيروان علي شمخي جابر74021622422064055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائيروى حسن محمد حسين74031622422064056

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء حسين بدن محمد74041622422064062

كلية علوم البحار/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم حسن74051622422064063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء خريبط عواد خلف74061622422064064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء صالح عبد السادة صالح74071622422064067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء غالب نجم عبود74081622422064068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء محمد امين قاسم74091622422064069

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء منتظر عبد طعمه74101622422064070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء وليد محمد علي74111622422064071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب جابر راشد عيدان74121622422064074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب رضا جبار عبود74131622422064076

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب علي جمعه محمد74141622422064078

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين دانك74151622422064079

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيساره سرحان عطا عليعل74161622422064082

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيسماء علي حسين جابر74171622422064086

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيشفاء كامل حمود كباشي74181622422064087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الخالصة للبناتاحيائيعذراء فالح حسين جبر74191622422064092

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيغدير فالح حسن خربوش74201622422064095

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الواحد حميد74211622422064101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0067.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمه محمد مناحي عبد74221622422064112

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفرح صادق جعفر جاسم74231622422064113

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمريم عدي علي عنيد74241622422064119

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمريم عالوي حسين محيسن74251622422064120

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمنار جاسم حسين جياد74261622422064123

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائيميعاد صاحب فريع شويع74271622422064125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية الخالصة للبناتاحيائينبأ خضير عباس وحيلي74281622422064127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور الهدى صباح لفته كاطع74291622422064131

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور الهدى عبدهللا عبود جايد74301622422064132

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية الخالصة للبناتاحيائينورالهدى احمد كاظم حسن74311622422064136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86اعدادية الخالصة للبناتاحيائينورهان عباس مظلوم مخيلف74321622422064138

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهبه محمد جاسب سند74331622422064140

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الخالصة للبناتاحيائييقين محسن جمعة محسن74341622422064143

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية الوثبة للبناتاحيائيامل غازي فيصل ناصر74351622422065003

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايمان بردان دراج بجاي74361622422065006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرانيا احمد رحيم حسن74371622422065011

كلية التمريض/جامعة البصرة682.0097.43اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرقية صفاء محمد جاسم74381622422065012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزهراء علي غازي حسين74391622422065016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزهراء كريم طاهر محنة74401622422065020
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كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائينبأ خيري عطوان عيسى74411622422065039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور ريسان خلف مجيسر74421622422065042

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0089.86اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور عادل فاضل عبود74431622422065043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور محمد جاسم شريف74441622422065044

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29اعدادية البتول للبناتاحيائيايات لؤي بشير عيسى74451622422066003

كلية اآلداب/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية البتول للبناتاحيائيايمان احمد عاشور عبد74461622422066004

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية البتول للبناتاحيائيبتول عبد هللا غشام سبهان74471622422066007

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين ثائر جبار مشيط74481622422066010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية البتول للبناتاحيائيحوراء اكرم نوح حافظ74491622422066012

كلية الزراعة/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية البتول للبناتاحيائيرحاب محمد عطشان قاسم74501622422066014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء احمد فهد علي74511622422066018

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء علي حسون مخفي74521622422066020

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب عبد هللا غشام سبهان74531622422066024

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب يوسف مهدي حسين74541622422066027

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية البتول للبناتاحيائيسارة وسام عباس لعيبي74551622422066028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم اياد ادخيل جوالن74561622422066040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية البتول للبناتاحيائينبأ صدام امنبت خيطان74571622422066042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية البتول للبناتاحيائينور ستار جبار علوان74581622422066043

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية البتول للبناتاحيائييقين محمد جهاد كاظم74591622422066045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية دجلة للبناتاحيائياالء امين عبيد جواد74601622422067004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيام البنين واثق صينخ جعفر74611622422067007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيامنه سليم شوقي عبد علي74621622422067010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيانوار عبد الكاظم هاشم محمد74631622422067012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيايات خالد صياح فليح74641622422067014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيايالف سهل كطان سلمان74651622422067017

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية دجلة للبناتاحيائيجنان جاسم عبد الرضا هزاع74661622422067020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيروان علي عوده جمعه74671622422067033

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء امجد عامر عبد علي74681622422067035

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء علي خيون سالم74691622422067038

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء585.0083.57اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عبيد74701622422067039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب جبار طويع جليف74711622422067040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب رائد قاسم ماهود74721622422067041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب سعد فليح وسخ74731622422067042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين رحمان عبد علي74741622422067043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب عقيل حرب سوادي74751622422067044

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب كاظم جابر سعد74761622422067048

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيسارة باقر عوفي محمد74771622422067053

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيسارة سجاد عبد الستار منخي74781622422067054

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيساره حسن عبد الكاظم فليح74791622422067056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيشهد اسعد عبد الكاظم عبد المحسن74801622422067060

417 من 187صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيشيرين كاظم جباري سعيد74811622422067062

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية دجلة للبناتاحيائيضحى جبار راضي سالم74821622422067063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية دجلة للبناتاحيائيعال بالسم محمد صالح74831622422067066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة احسان عزيز حاجم74841622422067071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمة عماد جباري كيطان74851622422067075

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية دجلة للبناتاحيائيفرح ودود جمعه عبد هللا74861622422067080

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية دجلة للبناتاحيائيمريم قاسم حليم وسخ74871622422067084

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية دجلة للبناتاحيائيمنتهى عاشور بشير فرج74881622422067086

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية دجلة للبناتاحيائينسرين فرحان الزم سمحاق74891622422067092

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية دجلة للبناتاحيائينسرين يونس جابر منور74901622422067093

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية دجلة للبناتاحيائينور اكرم دواي جياد74911622422067094

كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0060.14اعدادية دجلة للبناتاحيائينور وليد عيسى سوادي74921622422067097

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية دجلة للبناتاحيائيهدى زهير عبيد يعقوب74931622422067099

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية دجلة للبناتاحيائيهدى عبد هللا فضاله كريوش74941622422067101

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايات حسين صالح سعيد74951622422068002

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبتول ابراهيم خلف ماضي74961622422068005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبراق حسين كاظم عبد الرضا74971622422068010

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبنت الهدى علي حسن عبيد74981622422068012

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبنين جاسب خزعل جالب74991622422068013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء جبار مطر ضيدان75001622422068019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء ميثاق درعم ناصر75011622422068020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء اسعد نعمه فرج75021622422068024

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حسين علي مزيعل75031622422068025

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء علي اخضير حمدي75041622422068027

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر نعيمه75051622422068030

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء محمود ناصر سكر75061622422068031

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب حيدر ناصر حسين75071622422068033

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب صالح حسن كبس75081622422068035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسبأ سالم جواد عباس75091622422068044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الوركاء للبناتاحيائيشهالء عباس ارحيم عليوي75101622422068045

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه احمد مصطفى حمد75111622422068050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن عبود75121622422068051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه فهمي قاسم حمود75131622422068054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفرقان باسم سالم حمزه75141622422068055

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمريم محمد جاسب خلف75151622422068058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية الوركاء للبناتاحيائيوجدان واثق غازي جاسم75161622422068065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيايه حسن محمد فزع75171622422069005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيبنين محمد عبد الشهيد سلمان75181622422069008

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيحوراء علي كشيش زعيج75191622422069014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيحوراء ناجي زغير عباس75201622422069015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا محمد عايش75211622422069018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزهراء عالء حسن جبير75221622422069019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزينب جواد كاظم زامل75231622422069022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزينب عبد الحسن مفتن عبود75241622422069024

كلية اآلداب/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزينب علي جاسم عبد الرضا75251622422069025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0089.86اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيساره مازن قاسم محمد75261622422069028

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيشهد مشتاق جعفر قاسم75271622422069031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمة حسين داوود سالم75281622422069033

كلية علوم البحار/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيليلى جاسم محمد علي75291622422069040

كلية اآلداب/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيمنار الحسين حسنين حامد75301622422069041

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور الهدى احمد قاسم عيسى75311622422069042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور شاكر لعيبي خشجوري75321622422069044

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيهدى عويد عبد علي معجل75331622422069049

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0090.00اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين محمود رجب فرج75341622422070003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة رحيم محمد بندر75351622422070007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة صباح قاسم علي75361622422070010

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيكواكب عبد االمير صنكور موسى75371622422070012

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم علي سعيد داود75381622422070013

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمسره جواد كاظم ناجي75391622422070014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيابتهال طارق عدنان مخور75401622422071001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيافراح امير عبد هللا جاسم75411622422071006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيامل محمد عبد االمير عبد الحسين75421622422071008

كلية التمريض/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيايات فراس عبد الرضا عبد الرزاق75431622422071011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيايات ماجد عبد القادر مطشر75441622422071012

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيايات منذر كاظم عبيد75451622422071013

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0096.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيايمان ناصر قاسم صالح75461622422071017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبنين عبد الحسين وادي عباس75471622422071029

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبنين مثنى قاسم زعل75481622422071033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء حيدر عدنان حسن75491622422071041

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء ناهي جواد جعفر75501622422071046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيدعاء حمد الزم صنكور75511622422071047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرؤى صبحي ابراهيم مهدي75521622422071049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرباب هشام جواد كاظم75531622422071050

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرغد منذر عبد الرزاق محي75541622422071052

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيريام احمد حمود علي75551622422071055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مهدي يعقوب75561622422071056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء جاسم حميد مزهر75571622422071058

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء رياض خلف رضاوي75581622422071062

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء طالب عبد الزهرة ظاهر75591622422071063

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء فارس جاسم عبد75601622422071067
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء مجيد عبد هللا حبيب75611622422071069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء نزار عبد الواحد طاهر75621622422071070

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب اوسامه قاسم خليفه75631622422071073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب ثامر عبد النبي علي75641622422071075

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب صادق عطيه ظاهر75651622422071083

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب عباس جاسم ماهود75661622422071085

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب علي عبد الرزاق عبد علي75671622422071088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب عمار فاخر عباس75681622422071090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينة عباس مجيد عبد الكريم75691622422071093

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيساره منذر خير هللا مضحي75701622422071098

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيسجى امين عبد الزهرة جعفر75711622422071099

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيسرى مصطفى ياسر محمد75721622422071102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيضحى حسن عبد علي محسن75731622422071108

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز632.0090.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيضحى نزار جبار حمد75741622422071109

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعاليه عبدهللا محمد قاسم75751622422071111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعذراء عقيل محمد صالح75761622422071114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير ثاني عبد الحسن75771622422071121

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمة فالح قاسم حسن75781622422071125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيكفايه فرحان جبار حسين75791622422071133

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الكباسي للبناتاحيائيليلى عباس وهب عزيز75801622422071136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم سعدون الزم صنكور75811622422071143

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم محمد عبد الكريم غافل75821622422071150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمنار حازم محمد حسين عبد علي75831622422071153

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمنار سعد حمدان محمود75841622422071154

كلية علوم البحار/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائينبأ حسين حسن حسين75851622422071157

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الكباسي للبناتاحيائيندى سالم حسين عبد علي75861622422071158

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور عقيل ابراهيم موسى75871622422071166

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور نعيم علي احمد75881622422071168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدى اياد سمير سعيد75891622422071171

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدى سالم حسين عبد علي75901622422071172

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الكباسي للبناتاحيائيود منتظر جبار يسر75911622422071175

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية الكباسي للبناتاحيائييقين مشتاق عبد الجليل صالح75921622422071178

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيبنين نبيل سالم محمد75931622422072003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيتبارك صالح حسن جارح75941622422072004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيتبارك عبد السالم فرحان طراح75951622422072005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيزهراء باسم بناي خضير75961622422072007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيزينب فاخر طالب علي75971622422072009

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيزينب مسلم عبد الواحد ناصر75981622422072010

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيفاطمة بادي لطيف علوان75991622422072011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيمروه عبد الحسين ريسان مشاي76001622422072012
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كلية اآلداب/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية السيبة للبناتاحيائيايه كاظم مويل حسين76011622422074002

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية السيبة للبناتاحيائيشهد حيدر هاني حمود76021622422074004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية السيبة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد هللا كاظم حميد76031622422074006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية السيبة للبناتاحيائيفاطمه علي حمدي جبار76041622422074007

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيانعام عبد الرزاق شاكر شري76051622422076003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيايات عبد المحسن كريدي زوير76061622422076004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيبتول عبد علي احمد عبود76071622422076007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيبدور فاروق انور رعيد76081622422076008

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيحوراء عبد العزيز مهدي حبيب76091622422076013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرفل داود سلمان ابراهيم76101622422076015

كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0066.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرقية حيدر طارق مجيد76111622422076016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق عبد عباس76121622422076022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزهراء محمد طالب احمد76131622422076023

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزهرة محمد عبدهللا علي76141622422076025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم650.0092.86اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزينب سعيد عبد علي حسين76151622422076027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزينب صادق حسن علي76161622422076028

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسجى جهاد ناجي جبار76171622422076036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيضحى يونس صالح علي76181622422076041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير جابر حسين76191622422076046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيليلى سلمان داود منصور76201622422076054

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيمروة منذر نجم حبيب76211622422076055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيمروه احمد توفيق علي76221622422076056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية االبتسامة للبناتاحيائينبأ كامل صباح سلمان76231622422076061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية االبتسامة للبناتاحيائينور زهير امجد عبد العزيز76241622422076063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية631.0090.14اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيهدى عدنان جاسم خميس76251622422076064

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيود حافظ كاظم ناصر76261622422076065

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيحوراء شاكر صالح علي76271622422076067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيبيان سعد عبد الحسين داود76281622422076068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الشام للبناتاحيائيآيات ماجد جبار هاشم76291622422077001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57ثانوية الشام للبناتاحيائيام البنين عبد هللا حسين شبيب76301622422077006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية الشام للبناتاحيائيام البنين نزار حسن كاطع76311622422077007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية الشام للبناتاحيائيامل حسن حافظ موزان76321622422077008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية الشام للبناتاحيائيايمان جواد كاظم عبيد76331622422077012

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية الشام للبناتاحيائيبتول علي حميد صنكور76341622422077014

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الشام للبناتاحيائيبتول محمد حسين شبيب76351622422077016

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية الشام للبناتاحيائيبتول محمد قاسم جاسم76361622422077017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية الشام للبناتاحيائيجنان قاسم نعيم عبد الزهره76371622422077022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الشام للبناتاحيائيحوراء هادي بريسم حريجه76381622422077024

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية الشام للبناتاحيائيخديجة عبد الحسين خريبط عبيد76391622422077026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية الشام للبناتاحيائيدعاء امين عبد الزهره جابر76401622422077028
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0080.86ثانوية الشام للبناتاحيائيرباب شاكر عبد العالي عبد االمام76411622422077032

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية الشام للبناتاحيائيرقبه احمد صالح ظاهر76421622422077033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الشام للبناتاحيائيزهراء حميد تعيب سحن76431622422077037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب جعفر عبد الرزاق احمد76441622422077043

كلية التمريض/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب حسام جواد علي76451622422077044

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب حسن حافظ موزان76461622422077045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب مكي لفته سعد76471622422077049

كلية علوم البحار/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية الشام للبناتاحيائيضحى عبد الساده رسول ناصر76481622422077051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم كاظم ابراهيم76491622422077054

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم راضي76501622422077058

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمه هاشم فالح ياسر76511622422077061

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمه وافي عطوان عبيد76521622422077062

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمه حسين علي ظاهر76531622422077063

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة هيثم جاسب خزعل76541622422077064

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية الشام للبناتاحيائيلبنى نوري لفته سعيد76551622422077066

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الشام للبناتاحيائيمريم عبد الباقي ناصر نعيم76561622422077070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية الشام للبناتاحيائيملكوت صدام جبار مكي76571622422077072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الشام للبناتاحيائيمواكب توفيق مهنه جاسم76581622422077073

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الشام للبناتاحيائيميراث فالح حسن كاطع76591622422077074

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الشام للبناتاحيائينرجس عدنان جمعه طعمه76601622422077075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الشام للبناتاحيائينور الهدى صباح عبد العباس عيدان76611622422077076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية الشام للبناتاحيائيهديل مالك يوسف ملك76621622422077079

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الشام للبناتاحيائيوجدان جالل هاشم يعكوب76631622422077080

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الشام للبناتاحيائيوسن رعد عبد عليوي76641622422077081

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز648.0092.57للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيحوراء رحيم عباس عودة76651622422078001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيخديجة عبد هللا مكطوف حسن76661622422078002

كلية اآلداب/جامعة البصرة563.0080.43للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا احيائيشهد شاكر قاسم احمد76671622422078006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة457.0065.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياخالص حسن رحيم عبد الحسن76681622422079002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياخالص علي عبود جخيور76691622422079003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياديان تحسين جبار حسين76701622422079004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء غزوان دشر حسان76711622422079005

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء محمد وحيد محمد76721622422079006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيام البنين حسين فرج سبتي76731622422079008

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايات هاشم لفته علي76741622422079012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين جواد كاظم مشلوش76751622422079015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم رحمه زوير76761622422079017

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتقى ماجد فالح عبد الحسن76771622422079020

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيجيهان علي عبد الحسين كاظم76781622422079021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء حيدر مرتضى محمد76791622422079022

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرؤى عودة لفته عيدان76801622422079026
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قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرباب عاصم كاظم قلي76811622422079027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرسل عماد جاسم محمد76821622422079028

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم634.0090.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقية حبيب زويد خلف76831622422079030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقية شكري عبد الكريم عبد هللا76841622422079031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء علي حسج علي76851622422079036

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مهدي صباح عباس76861622422079038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد الرزاق زيبك76871622422079039

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء وسام محمد جاسم76881622422079040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهرة جاسم حسن حميد76891622422079043

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب قيس حسين فهد76901622422079044

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسارة عبد الجبار جمعة عبد هللا76911622422079048

كلية العلوم/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد حميد عبد الحسين زاجي76921622422079052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد علي محمد علي يوسف76931622422079053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة احمد ذهب حميدي76941622422079058

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء اياد عبد هللا جالب76951622422079059

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة صالح حسين شمخي76961622422079061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة علي سلمان عبود76971622422079063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة مصلح حسن عبد هللا76981622422079066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة منتظر عبد هللا مغامس76991622422079067

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم شاكر ناجي حبش77001622422079069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى صالح صبار بشير77011622422079077

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0082.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور محمد علي علي عبيد77021622422079079

كلية القانون/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور يعرب عباس يوسف77031622422079080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية البسمة للبناتاحيائيآيات علي العيبي هاشم77041622422080002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية البسمة للبناتاحيائياديان حسين سالم حمزة77051622422080003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية البسمة للبناتاحيائيازل حسام عباس عبد السيد77061622422080004

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية البسمة للبناتاحيائياسراء اسعد فرحان محمد77071622422080006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00اعدادية البسمة للبناتاحيائياالء راهي سهم خليف77081622422080008

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86اعدادية البسمة للبناتاحيائيبتول حسن عبد الهادي ظاهر77091622422080013

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيبنت الهدى جالل هاشم هادي77101622422080015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية البسمة للبناتاحيائيتبارك عبد االمير باقر عالوي77111622422080020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيحوراء علي نعيم محيسن77121622422080023

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية البسمة للبناتاحيائيدينا صفاء عبد المجيد عبد الغفور77131622422080024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب احمد محسن هاشم77141622422080033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب ستار جبار يوسف77151622422080036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيساره ثائر سعدون صدام77161622422080041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية البسمة للبناتاحيائيسجى ثائر سعدون صدام77171622422080042

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيشهد عبد االمير باقر عالوي77181622422080043

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0090.57اعدادية البسمة للبناتاحيائيطيبة مرتضى عبد االمير قاسم77191622422080045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيعذراء حافظ علي عبود77201622422080046
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيغادة عبد الرضا عبود مهدي77211622422080049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة اسعد عبد الرزاق عبد علي77221622422080051

كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0063.43اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة سرحان معن ماجد77231622422080053

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة عبد الغفار حسن علي77241622422080056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيمريم سعود عبد العزيز غفوري77251622422080060

كلية اآلداب/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية البسمة للبناتاحيائيمريم شاكر قاسم عشاو77261622422080061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيمنار شاكر حسين سلمان77271622422080065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية البسمة للبناتاحيائينبأ صالح عبد الحسن جوده77281622422080066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية البسمة للبناتاحيائينور الهدى حيدر صبار كريم77291622422080068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية البسمة للبناتاحيائينور محمد ابراهيم عبد77301622422080071

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية البسمة للبناتاحيائينورس سعود عزيز مزيد77311622422080073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيهدى كاظم جبار سكير77321622422080076

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية البسمة للبناتاحيائيوالء مجيد عبد الستار علي77331622422080078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14اعدادية البسمة للبناتاحيائيهيفاء عدنان عبد الرزاق عبد الحسن77341622422080079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الزينبيات للبناتاحيائياسرار اياد رسول عبد هللا77351622422081002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيتبارك كاظم حبيب زاير77361622422081007

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيحوراء عادل جوكي صيهود77371622422081008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيرباب حيدر خنجر محي77381622422081010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيرابعة حيدر حسن محمود77391622422081011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيرقيه عبدالمحسن عبدالجليل طاهر77401622422081013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيرقيه علي ناجي جبر77411622422081014

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيرقيه نعمه عودة شحيتي77421622422081015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزهراء صباح ميرعلي محمد حسين77431622422081017

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية625.0089.29اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزينب سمير صبيح بالدي77441622422081019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيضحى رحيم عبدالحسن سلطان77451622422081021

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية421.0060.14اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيعائشة عباس ناصر طاهر77461622422081023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيعفاف جاسم محمد مسعد77471622422081025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيفاطمة عادل نجم عبدهللا77481622422081027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيفاطمة عبدالباقي حسين علي77491622422081028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيفاطمة قاسم محسن راضي77501622422081030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيمريم اسامة حميد مجيد77511622422081033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن كاظم حسن77521622422081034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الزينبيات للبناتاحيائينبأ نضير مالك صباح77531622422081035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيهدى عبد المطلب كاطع خلف77541622422081038

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات مجيد عدنان هاشم77551622422082003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك مخلد عطية حايف77561622422082004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء خلف فليح شمخي77571622422082006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيدعاء هاشم اكريم سلطان77581622422082007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء ناصر سعدون حسين77591622422082012

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب علي محسن سحيب77601622422082015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب كاظم قاسم محمد77611622422082016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيسرور عزيز لفته خضير77621622422082020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيغدير جمال عبد ناصر77631622422082021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمة جبار عريثم اهدان77641622422082022

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمة قاسم هاشم حميدي77651622422082024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيفلسطين كاظم قاسم محمد77661622422082026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم خالد حمزه لفتة77671622422082028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائينضال عبد ثامر شاهر77681622422082031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائينوره رشيد حميد عليوي77691622422082032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيهديل علي حسين امسلم77701622422082035

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية التعاون للبناتاحيائياسراء صالح عبد الرزاق ناصر77711622422083001

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية التعاون للبناتاحيائيامنه فهد عبد الحسين محان77721622422083002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية التعاون للبناتاحيائيايات رمضان خلف محمد77731622422083004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيحوراء جوده عليوي حسين77741622422083006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية التعاون للبناتاحيائيخديجه عادل عجيمي عجرش77751622422083007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية التعاون للبناتاحيائيخلود فيصل سلمان مطلك77761622422083008

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيرقيه محمد حسن سكر77771622422083011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية التعاون للبناتاحيائيزينب حسن سعدون كاظم77781622422083013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية التعاون للبناتاحيائيزينب علي حرج جابر77791622422083014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية التعاون للبناتاحيائيزينب ناصر حسين نايف77801622422083017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية التعاون للبناتاحيائيساره سعد عطوان محمد77811622422083018

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71ثانوية التعاون للبناتاحيائيسهى صباح طالب صالح77821622422083019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية التعاون للبناتاحيائيشهد حسين حسون مسلط77831622422083020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية التعاون للبناتاحيائيطيف عقيل وحيد كاطع77841622422083022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية التعاون للبناتاحيائيفاطمه كاظم ناصر لفته77851622422083023

كلية العلوم/جامعة المثنى584.0083.43ثانوية التعاون للبناتاحيائيمريم كريم حسن عبيد77861622422083025

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية التعاون للبناتاحيائينور الهدى محمد حسن سكر77871622422083027

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية التعاون للبناتاحيائيهبة اياد جاسم جابر77881622422083028

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية غدير خم للبناتاحيائيبتول جبار صالح محسن77891622422084002

كلية التمريض/جامعة البصرة669.0095.57اعدادية غدير خم للبناتاحيائيبنين مهند احمد مهدي77901622422084003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحنين احمد مجيد عناد77911622422084004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية غدير خم للبناتاحيائيرقية حيدر ريسان خلف77921622422084005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزهراء حافظ جميل عودة77931622422084008

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزهراء عزيز مجبل يوسف77941622422084010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب جاسم محمد داود77951622422084012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية غدير خم للبناتاحيائيضحى عبد القادر جبار محسن77961622422084020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفاطمة محسن فالح جابر77971622422084023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية غدير خم للبناتاحيائيهبة منتظر مكي عباس77981622422084028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية النور للبناتاحيائياديان محمد مهدي صالح77991622422086001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية النور للبناتاحيائياالء حسن فالح لعيبي78001622422086002
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية النور للبناتاحيائيايات هاتف يوسف يعقوب78011622422086004

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية النور للبناتاحيائيجمانة احمد جاسم عبد االمام78021622422086006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية النور للبناتاحيائيصفية باسم يوسف عمران78031622422086013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية النور للبناتاحيائيعبير سمير درويش محمد78041622422086014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية النور للبناتاحيائيفاطمة باسم هزل شياع78051622422086015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية النور للبناتاحيائينور الهدى محمد جبار هاشم78061622422086016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية النور للبناتاحيائينور رعد حطاب جمال78071622422086017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيرباب فالح رسن موسى78081622422087002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيزهراء ريسان نايف عبيد78091622422087003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيسارة مؤيد نعيم سلمان78101622422087007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيشيماء فالح حسن سعدون78111622422087010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيفاطمة جاسب مطر سماري78121622422087012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيفاطمة سوادي كشكول شنون78131622422087013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائيفاطمة مشتاق رزاق احمد78141622422087018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائينبا حازم بشير عباس78151622422087019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية391.0055.86ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتاحيائينجاة وليد نعمة يونس78161622422087020

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الكرار للبناتاحيائياسماء سالم صالح جري78171622422088001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الكرار للبناتاحيائيزينب حسن محسن الزم78181622422088007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00ثانوية الكرار للبناتاحيائيزينب خيري عبد علي جاسم78191622422088008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية الكرار للبناتاحيائيزينب عقيل مسلم محمد علي78201622422088009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية الكرار للبناتاحيائيساره طاهر ياسين يعقوب78211622422088013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمه مطر مطشر عباس78221622422088020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية الكرار للبناتاحيائيفرقان كامل منصور مهدي78231622422088021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية الكرار للبناتاحيائيمريم باسم عبود غالب78241622422088025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الكرار للبناتاحيائيمريم عدنان خميس مهدي78251622422088026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية الكرار للبناتاحيائيمريم محمد شاووش يونس78261622422088029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71ثانوية الكرار للبناتاحيائيهجران طارق درول مزعل78271622422088036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياستبرق ماجد عبد الحسين مزعل78281622422089002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياطياف اسعد ظاهر فالح78291622422089003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياالء كامل طالب عالوي78301622422089004

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيايه محمد عباس طالب78311622422089007

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيبتول جابر حيال ساجت78321622422089008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيجمانه عبد الحميد فيصل عبود78331622422089010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيجنان هاني لطيف ناصر78341622422089011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيجهان هاني لطيف ناصر78351622422089012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز680.0097.14اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيروان عصام ناجح كاظم78361622422089016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء داخل عبيد دخيل78371622422089017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء ناظم جواد محمد78381622422089020

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء وسام طالب خلف78391622422089021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهره قصي محمود شاكر78401622422089022
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب خالد غالي عبود78411622422089023

كلية التمريض/جامعة البصرة684.0097.71اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب عدنان حميد فيصل78421622422089024

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب ناجي عبد الرضا عبد78431622422089026

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيساره داود سلمان حبيب78441622422089030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيساره هشام عباس عبود78451622422089031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيسجى عدي حمزه خريبط78461622422089033

كلية اآلداب/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيسجى علي فاضل خضير78471622422089034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيسلمى محمد شاكر مشاري78481622422089037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيشهد حبيب عبد الرزاق محسن78491622422089039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيضحى ياسين نزال شايع78501622422089042

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيعذراء عيسى حميد سليم78511622422089043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحسن حباش78521622422089044

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاطمه اسعد احمد سالم78531622422089045

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاطمه كفاح حسين محمود78541622422089049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيكريمه ناجي عبد الوهاب احمد78551622422089053

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمأوى منهل طه منصور78561622422089055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمريم عبد هللا عبد الساده حاجم78571622422089056

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمنار علي حسين صكر78581622422089060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمنار علي شاكر فاضل78591622422089061

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائينجاة محمد كاظم حسن78601622422089063

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائينرجس ابراهيم ناصر علي78611622422089065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائينرجس عواد عبد الحسين فاضل78621622422089066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائينور الهدى حسين عبد الرضا ظاهر78631622422089067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائينور ياسين عيسى طه78641622422089070

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيهبه سعد عامر ناجي78651622422089072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائياليمامة ضياء عبد الحسين بدر78661622422090003

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيايات محمد حسين عبود78671622422090005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائياية محمد كاظم محمد78681622422090006

كلية العلوم/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيبتول اسماعيل شعبان طه78691622422090007

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيبتول عبد الحميد عبد الرضا علي78701622422090008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيبنين عادل وحيد راضي78711622422090010

كلية اآلداب/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيتبارك علي عبد الرزاق يوسف78721622422090014

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيحوراء حبيب علي حسين78731622422090015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيرغد ميثاق محسن سلمان78741622422090016

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيرفيف فارس حمادي راضي78751622422090017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى558.0079.71ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيزهراء هيثم شاكر محمد حسين78761622422090020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيزهرة طارق خليل عبد القادر78771622422090021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيزينب جعفر كاظم جواد78781622422090022

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيزينب حازم محمد هيال78791622422090023

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيزينب علي ظاهر عبد المجيد78801622422090024
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيطيبة احمد رحيم جلوب78811622422090030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة اسعد جاسم علي78821622422090031

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حامد علي مرتضى78831622422090032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيكوثر عبد جعاز عبود78841622422090036

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى عدنان مكي صالح78851622422090039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائينور حيدر مونس قاسم78861622422090042

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائينور نجم عبد عريم78871622422090043

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتاحيائيهبة فراس عبد االمير حميد78881622422090044

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيايات احمد عبد الجبار عبد الواحد78891622422091002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيبنين جاسم محمد حسن سلمان78901622422091005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيبنين مزيد عطية زايد78911622422091006

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيخديجة كاظم عبدهللا عريبي78921622422091008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عبد الصاحب خضير78931622422091010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيزهراء محمد مناتي غاشم78941622422091012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيمسرة قحطان نوري هامل78951622422091020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائينوره حاتم قاسم جاسم78961622422091024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيبتول صالح عويد سباهي78971622422092003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية االقتدار للبناتاحيائيبشرى محسن عبيد عويد78981622422092004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية االقتدار للبناتاحيائيخديجه عباس ساري سالم78991622422092006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرحاب كامل جميل عباس79001622422092007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهراء سعد خيرهللا صكر79011622422092008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهراء منعم اغدير مناحي79021622422092009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزينب خيرهللا حمزه عباس79031622422092010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزينب سعيد فيصل نعيثر79041622422092011

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزينب صالح عرام عذبي79051622422092012

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه احمد ناصر مناحي79061622422092014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه عدنان هاشم محسن79071622422092017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائينبا وادي طالب عبيد79081622422092019

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهبه حسن عبد االمام كاظم79091622422092020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86ثانوية االقتدار للبناتاحيائيوقار عبد الحليم حافظ عجيل79101622422092021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية البينة للبناتاحيائيبنين عادل ضاحي علوان79111622422093005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل532.0076.00اعدادية البينة للبناتاحيائيسارة حسين علي حداد79121622422093015

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية البينة للبناتاحيائيفاطمة راشد عبد حسن79131622422093017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية البينة للبناتاحيائيفاطمة رعد لفته كاوش79141622422093018

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86اعدادية البينة للبناتاحيائيفاطمة عماد كماش جاسم79151622422093019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية البينة للبناتاحيائيمريم فاضل نومي جازع79161622422093021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية البينة للبناتاحيائينرجس عباس سهر صالل79171622422093023

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية585.0083.57اعدادية البينة للبناتاحيائينور محمد كاطع مزيان79181622422093024

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيابرار صادق لفته جاسم79191622422094001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0082.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيافنان وليد حمدان قاسم79201622422094002
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيالزهراء فالح مانع منخي79211622422094003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيام البنين حبيب نافع مهاوي79221622422094004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائياماني كاظم زغير حسوني79231622422094005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيامنيه عامر كريدي خالطي79241622422094006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيايات عبد الرضا بدن لفته79251622422094009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيايالف محمد حيدر هاشم79261622422094010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبنين عبد الصمد بدن جعباوي79271622422094014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيتبارك صالح محمد جاسم79281622422094019

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيتبارك ناظم جميل عوده79291622422094020

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيجنان احسان جاسم عواد79301622422094021

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيدينا جميل كريدي خالطي79311622422094022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيدينا عماد سالم عبد الرضا79321622422094023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرسل حسن فاضل علي79331622422094025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء حميد طاهر يوسف79341622422094029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء خالد عبد النبي مجبل79351622422094030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء خزعل هاشم حردان79361622422094031

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء مشتاق صابر محمد حسين79371622422094035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء هشام عوده نايف79381622422094036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب حبيب نافع مهاوي79391622422094039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب شاكر حافظ عزيز79401622422094041

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب شعالن فاخر جار هللا79411622422094042

كلية العلوم/جامعة ميسان634.0090.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيساره حسن هاشم جبر79421622422094046

كلية العلوم/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسهاف عبدهللا نعمه علوان79431622422094049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيصفا عباس محيبس نعيمه79441622422094051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيضحى شاكر حافظ عزيز79451622422094052

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة سمير غدير محمد علي79461622422094059

كلية اآلداب/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمه قاسم حسن نيسان79471622422094068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد العظيم عبد المالك79481622422094069

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيمريم عدي كاظم حسين79491622422094072

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيمنار تركي عبود ابراهيم79501622422094078

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيميسم يوسف كامل يوسف79511622422094079

كلية العلوم/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائينور عقيل فالح حسن79521622422094083

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائينور قاسم طالب عبد الحسن79531622422094084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائينورالهدى اياد عبد الحسين مهدي79541622422094085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية الثريا للبناتاحيائياالء نعمان خضير عبد هللا79551622422097003

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيايات جواد عبد الكريم جابر79561622422097005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيبتول فالح بلبل حسين79571622422097007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الثريا للبناتاحيائيبتول فيصل يوسف سعدون79581622422097008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيبنين عبد الكريم عبدالواحد خلف79591622422097010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيدعاء كاظم غانم عباس79601622422097012
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء631.0090.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيدالل محسن صالح محسن79611622422097013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الثريا للبناتاحيائيدنيا ياسين احمد ياسين79621622422097014

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء صادق عبد االمام حميد79631622422097017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية402.0057.43ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا ناصر جاسم79641622422097018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء عبد هللا سلمان كاظم79651622422097019

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء عدنان صادق يوسف79661622422097021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب حميد بدران قاسم79671622422097029

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب شاكر عبد الجبار علي79681622422097031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب عبد هللا خليل يحيى79691622422097032

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان621.0088.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيسجى سجاد عبد الباري عبود79701622422097033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية الثريا للبناتاحيائيسليمة منتصر نجم عبد هللا79711622422097036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية الثريا للبناتاحيائيشهد حسن ياسر علي79721622422097037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيشهد علي عبد االمام حبيب79731622422097038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية الثريا للبناتاحيائيصفا حسين نجم عبد هللا79741622422097040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية620.0088.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيصفا عدنان مجيد عبد الرضا79751622422097041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيضحى رياض يوسف طه79761622422097042

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة حسين فالح عبد الكريم79771622422097049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة عباس عاشور علي79781622422097051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية571.0081.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة علي كاظم موسى79791622422097052

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة ماجد عبد االمام خليل79801622422097053

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة مجيد عبد الحسن سبهان79811622422097055

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الثريا للبناتاحيائيمروة عبد السالم احمد محمد79821622422097057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيمروة علي حميد معتوق79831622422097058

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الثريا للبناتاحيائيمنار محمد حسين محمد79841622422097059

كلية العلوم/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية الثريا للبناتاحيائينبا محمد موسى جعفر79851622422097060

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الثريا للبناتاحيائينور امير محمد حسين79861622422097065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية الثريا للبناتاحيائيهدى رعد يونس حمادي79871622422097067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية المآثر للبناتاحيائياسراء حازم كاظم عبد الزهره79881622422100001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية المآثر للبناتاحيائيامنه علي احمد ياسين79891622422100003

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية المآثر للبناتاحيائيامنه واثق زكي كريم79901622422100004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية المآثر للبناتاحيائيايه صادق محمد علي خزعل79911622422100005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية المآثر للبناتاحيائيبنين علي قاسم حريجه79921622422100007

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية المآثر للبناتاحيائيدعاء هادي ياسين جباره79931622422100015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية المآثر للبناتاحيائيرقيه عامر سبع محمد79941622422100017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل571.0081.57ثانوية المآثر للبناتاحيائيرقيه عدنان هادي مهدي79951622422100018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء حازم كاظم عبد الزهره79961622422100020

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء منذر قاسم هيال79971622422100021

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء موسى حميد محمد79981622422100022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب توفيق صادق حسين79991622422100023

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب صفاء حسن كاظم80001622422100024
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب عباس عليوي خليفه80011622422100025

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية المآثر للبناتاحيائيشهد حسن داود طالب80021622422100028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية المآثر للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جواد غانم مخرب80031622422100031

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية المآثر للبناتاحيائيفاطمه سالم ياسر عبد الحسن80041622422100034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية المآثر للبناتاحيائيفاطمه صفاء عبادي هاشم80051622422100035

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية المآثر للبناتاحيائينوره سعدي مطر عساف80061622422100043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية المآثر للبناتاحيائيهدى حسين زبون سلمان80071622422100045

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية المآثر للبناتاحيائيهدى كريم خلف علواش80081622422100047

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية المآثر للبناتاحيائيوردة الجوري صباح عبود درويش80091622422100049

كلية التربية/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيارم عماد منصور عودة80101622422102001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائياسراء محمد باقر عبد العزيز نديم80111622422102002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائياعفاء حميد كيلو دبعن80121622422102003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيبنت الهدى احمد سعيد حنون80131622422102009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيبنين جاسم عبد الرضا كاطع80141622422102010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيبنين عبد الكريم شهاب احمد80151622422102011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز688.0098.29اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيتبارك حيدر ربيع كشيش80161622422102014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيخنساء ثابت عبد الرزاق كاظم80171622422102020

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء قاسم نعيم علي80181622422102026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء ميثم صبر عبادي80191622422102029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزهور ستار مطر ماجد80201622422102031

كلية التمريض/جامعة تلعفر642.0091.71اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب احمد قاسم محمد80211622422102032

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0083.43اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب حيدر ربيع كشيش80221622422102034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب سلمان ناصر حسوني80231622422102036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب عبد هللا حنتوش جمعه80241622422102039

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب فاضل عبد العباس خضير80251622422102041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب مانع رجب يونس80261622422102042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب مسلم طويلب علي80271622422102043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيصابرين علي عبد االمام جاسم80281622422102048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيعذراء مؤيد ناجي عبد الرضا80291622422102051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيغدير حازم مكي عباس80301622422102052

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمة حسين ناجي خير هللا80311622422102054

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الصمد مرتضى80321622422102055

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمة صالح حمدي صالح80331622422102056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمة محمد شرق حسن80341622422102059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيكوثر حسين صينخ ثامر80351622422102063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيمنى امجد عبد الجليل هدار80361622422102069

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائينبأ نعيم يونس عامر80371622422102071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية بحار االنوار للبناتاحيائيهديل فاضل صيوان ديوان80381622422102076

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية االهلة للبناتاحيائيابرار محمد حاتم محيسن80391622422104001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية االهلة للبناتاحيائياسيا حسن عداي مدلول80401622422104004
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كلية التمريض/جامعة البصرة688.0098.29اعدادية االهلة للبناتاحيائياالء ابراهيم نعمه عبد الرحمن80411622422104006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيامينه عباس عكلة خضير80421622422104008

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية االهلة للبناتاحيائيبان غالب عبدهللا حسن80431622422104013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية االهلة للبناتاحيائيبتول عبد العالي حسن طعيمة80441622422104014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43اعدادية االهلة للبناتاحيائيبراء محمد كريم ظاهر80451622422104017

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية االهلة للبناتاحيائيدنيا حسين نعيم عبيد80461622422104028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية االهلة للبناتاحيائيرباب سرحان هادي عليوي80471622422104030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيروان عبد النبي صالح شغاتي80481622422104032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71اعدادية االهلة للبناتاحيائيريهام ناصر سعدون ناصر80491622422104033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية االهلة للبناتاحيائيزهراء محمد عبدهللا مخيلف80501622422104036

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيزينب فاضل غزال كاظم80511622422104041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية االهلة للبناتاحيائيزينب مشتاق طالب سلمان80521622422104042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيسعاد مهدي عطية ماهور80531622422104045

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيشكران هادي محسن كاظم80541622422104046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية االهلة للبناتاحيائيشهد عدنان حسين علي80551622422104048

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية االهلة للبناتاحيائيعبير ياسر ثامر فرحان80561622422104049

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71اعدادية االهلة للبناتاحيائيعلياء حسين عوض جوده80571622422104050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية االهلة للبناتاحيائيفاطمة احمد كاظم عبد80581622422104052

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرزاق حمود خليفه80591622422104054

كلية الزراعة/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية االهلة للبناتاحيائيفاطمة عقيل مسلم يحيى80601622422104055

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14اعدادية االهلة للبناتاحيائيمريم حسين صبيح طهمور80611622422104059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االهلة للبناتاحيائيهنادي جابر عليخ مرشود80621622422104067

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية وهران للبناتاحيائيالهام ايوب ناصر علك80631622422107001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية وهران للبناتاحيائيانوار جميل محمود عاشور80641622422107002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية وهران للبناتاحيائيباريس منديل فاضل شمران80651622422107003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية وهران للبناتاحيائيحنان رعد عيسى عبد هللا80661622422107005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيام البنين عبد الكريم حميد عبد الكريم80671622422112002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيبنت الهدى كريم جبار صكر80681622422112004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية432.0061.71ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيبنين عبد الحسين عبود احمد80691622422112005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيثريا كاظم شاكر عبد هللا80701622422112008

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيزهراء منتصر وسمي عباس80711622422112012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيزهراء نزار سالم عبد الكريم80721622422112013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيزينب جعفر طالب عبد الحسن80731622422112014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيزينب زهير كريم مسعد80741622422112015

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية الهاشميات للبناتاحيائيفاطمه نصير فالح حرب80751622422112025

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيام البنين محمود محيسن ضيدان80761622422113003

كلية التربية/جامعة ميسان568.0081.14ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيايمان عوده عبد الرسول وحيد80771622422113006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيزهراء عواد حبيب عبد علي80781622422113011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيزينب كاظم جليل مهدي80791622422113013

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيزينب يحيى نفاوه ليهي80801622422113014
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين محمد مدلل80811622422113017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيفضيله ماجد عبد العزيز مهودر80821622422113021

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيهدى احمد جبار حميد80831622422113025

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائياريج هشام خالد جاسم80841622424001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيايه قاسم ادريس علي80851622424001002

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيتبارك اسعد كاظم نزير80861622424001004

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيتقى هللا سعود عزيز ضيف هللا80871622424001006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرانيه عقيل كاظم عبد علي80881622424001009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الجبار عبد المحسن80891622424001010

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء بسام يعقوب يوسف80901622424001012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء دريد حازم كعيم80911622424001013

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن حاتم غازي80921622424001014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عبد الرضا فليح80931622424001016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيساره فراس عبد الساده يوسف80941622424001019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيساره معتز شعالن حمود80951622424001020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيسجى محمد خليفه خداده80961622424001021

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيضحى يوسف طه معتوق80971622424001027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيغسق احمد عبد هللا عبد الجليل80981622424001028

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء شكري ناصر عبد الحسن80991622424001029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن خيري الزم81001622424001031

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان لوتي سعد81011622424001033

كلية اآلداب/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينبا عبد الرزاق جبار مذخور81021622424001039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور محمد سالم نجم81031622424001040

كلية علوم البحار/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهبة يحيى عبد المجيد عبد الجليل81041622424001041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيافاطم كاظم نعيم عباس81051622424002005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيافنان جعفر غالي حسن81061622424002007

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيامال حسين بدر سلطان81071622424002009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيايات عدي عبد الرزاق جهاد81081622424002011

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيبنين جاسم محمد مهاوي81091622424002017

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيبنين عباس لفتة جاسم81101622424002018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد ظاهر عبد الحسين81111622424002020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء الدين حسين محمد81121622424002023

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم كاظم صالح81131622424002024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيدنيا كاظم عبد الرضا كاظم81141622424002026

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيرسل علي جاسم مطشر81151622424002028

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيرقية ضياء عبد االمير عبود81161622424002031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء راضي ناصر81171622424002036

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عباس حميد81181622424002038

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب صالح عبد المهدي صالح81191622424002040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب لطيف احمد سعيد81201622424002042
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيشهد اشرف ناظم سفيح81211622424002043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاتن ليث علوان يوسف81221622424002048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد مجري هيلك81231622424002049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة سلمان طالب ناصر81241622424002053

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة طيف عبد الحسين حميد81251622424002054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الواحد عيسى احمد81261622424002056

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيكوثر ميثم خلف نعمة81271622424002060

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيلبنى اياد صالح جبار81281622424002061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيمريم صالح اشهيب احمد81291622424002064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينبا عدنان شهيب حميدي81301622424002072

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينور حسام عباس طعان81311622424002077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيهاجر عباس سعيد عبد81321622424002078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيهيفاء سرمد جاسم محمد حسين81331622424002080

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل656.0093.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائييقين خزعل مذكور سيد81341622424002081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيبتول هادي ناجي خلف81351622424003002

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيشهد فالح مطلق الزم81361622424003004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتاحيائيهبه هللا غسان علي حسين81371622424003006

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيام البنين حسن جلو كاصوص81381622424004001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية376.0053.71االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيام البنين محمد تبينة جابر81391622424004002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيايات نعمة خضير قاسم81401622424004003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيتسنيم ثائر عبد االمير علواش81411622424004004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيزهراء باسل قاسم علي81421622424004005

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيليالي احمد كريم حاتم81431622424004006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة594.0084.86االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق احيائيمنار عادل عبد السيد خلف81441622424004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيابتسام محمود علي خفيف81451622424005002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيارم عضيد عبد الهادي عبد هللا81461622424005006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائياسماء  سلطان سرحان شنيف81471622424005009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيام البنين ثائر جراح فرحان81481622424005010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيامينه فالح سباع يوسف81491622424005013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات احمد عطيه تركي81501622424005014

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايات حيدر عاتي كتاب81511622424005015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايالف غالب ياسين سالم81521622424005016

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيايه عبد االمير جفال لفته81531622424005018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبتول اياد ابراهيم جعيب81541622424005019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبتول وسام شاكر محمود81551622424005022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبدور ماجد عبد هللا جاسم81561622424005023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى عبد االمير داود سلمان81571622424005024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبنين حامد جراح فرحان81581622424005025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبنين زهير محمد ناصر81591622424005027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل عبيد مارد81601622424005029
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد شاكر والي81611622424005031

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك سعيد كاظم بديع81621622424005032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك هاشم محمد غياض81631622424005033

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيثرى ميثم هاشم نعمه81641622424005035

كلية العلوم/جامعة كربالء653.0093.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيجمانه رافد يحيى عبد81651622424005036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيجمانه عبد الصمد عبد الجبار سلطان81661622424005037

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيجنات عبد هللا نجم عبدهللا81671622424005038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيجنان جاسم محمد جمعه81681622424005039

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيختام نعيم ضيول خليف81691622424005045

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيخديجه شافي منسي ناصر81701622424005046

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيدانيه عبد الصمد عبد الجبار سلطان81711622424005048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرسل علي عايد دفار81721622424005054

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرسل محمد عبد الهادي عبد السيد81731622424005055

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرسل ناهد عبد الزهره يونس81741622424005056

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرغد حسن غازي سعد81751622424005057

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرفيف جواد عكلو مزوحي81761622424005058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرقية ميثم علوان قاسم81771622424005059

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرقيه حازم جميل صالح81781622424005060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرقيه يحيى محيل ثجيل81791622424005061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرهف غانم سعيد فرحان81801622424005062

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيروان غياث الدين عاصم عبد القادر81811622424005064

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيرويده ناصر عجيمي فجر81821622424005066

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيريام اسعد علي زغير81831622424005067

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر رحيم محمد81841622424005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عباس81851622424005070

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد عبد الواحد حمود81861622424005072

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء خيري كاصد مسير81871622424005073

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء زياد مهدي صالح81881622424005074

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء سامي حيالن شويرد81891622424005075

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل كريم81901622424005076

كلية علوم البحار/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد الرحيم عبد الكريم81911622424005077

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء جميل حويس81921622424005078

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد غافل81931622424005079

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان محمد81941622424005082

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى محمد عبد االمام81951622424005085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم حمود ثامر81961622424005089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب احمد رزاق ناهض81971622424005091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب احمد صبري كاظم81981622424005092

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب حميد لوج ثابت81991622424005096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب داود سامي طه82001622424005098
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب سالم جخم غالي82011622424005099

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب صباح ضايف جابر82021622424005100

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان عبد الغفار عبد الكريم82031622424005102

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى حسين سيد82041622424005104

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب موسى عبد الحسن ثامر82051622424005105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره حسن حاجم بريدي82061622424005108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره ضياء شعبان يوسف82071622424005109

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيساره محمد عبادي طاهر82081622424005112

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسرى حميد حمزه عباس82091622424005114

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيسهام عماد حميد محمود82101622424005116

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشمس علي غازي سعد82111622424005117

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشهد ضياء حميد ناصر82121622424005118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيشهد ميعاد سهيم جمعه82131622424005119

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيصابرين محمد كاظم سلمان82141622424005120

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيصديقه عزيز عبد الرضا جياد82151622424005121

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيصفا حسين فاضل حسين82161622424005122

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيصفا ناجي خلف هاشم82171622424005124

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيضحى ربيع احمد جبار82181622424005125

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيضحى عبد العظيم مسلم عبد الحسين82191622424005126

كلية العلوم/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيطيبه ياسين عبد الرحمن ياسين82201622424005130

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيعذراء قحطان مجيد غالم82211622424005134

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيعلياء عمار عالوي حسن82221622424005135

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد عيسى لطيف82231622424005136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغدير ذياب حنظل هويش82241622424005137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيغدير محمد عبد الصاحب كريم82251622424005138

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفائزه محمد عبد الجبار عبد الستار82261622424005139

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة فضل عبد هللا فضيح82271622424005140

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد حسين عبد هللا82281622424005141

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حسين احمد جاسم82291622424005147

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء شاكر عزيز نعمه82301622424005148

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ايوب حمود عناد82311622424005149

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد شهواز82321622424005150

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز686.0098.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر طالب كاظم82331622424005151

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض انفاوه دعير82341622424005152

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار يوسف باجي82351622424005153

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين صدام عنيسي82361622424005154

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحكيم قدوري عبد الواحد82371622424005155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حاجم بريدي82381622424005156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى597.0085.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي شريف جبر82391622424005157

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل يوسف يعقوب82401622424005158
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كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيفرح فاضل عبد عبد هللا82411622424005164

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيقمر ماجد نعمه حسن82421622424005165

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيكوثر غازي فيصل خزعل82431622424005166

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم احمد متعب كالص82441622424005167

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر حلمي عامر82451622424005169

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم صباح لعيبي عاتي82461622424005170

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم صالح عبد المهدي كاظم82471622424005171

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم مجتبى نوري محمد علي82481622424005172

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمسره صادق عبد الحليم محمد82491622424005174

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار عادل شالل عليوي82501622424005177

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنار عدي قاسم جاسم82511622424005179

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنتهى قحطان مجيد غالم82521622424005180

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت590.0084.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمنن عبد الهادي وهيب خليفه82531622424005182

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمها سالم جابر طعمه82541622424005183

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمينا مضر منذر حاجم82551622424005185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيمينه ماهر جراح فرحان82561622424005186

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيندى محمد فتح هللا عطيه82571622424005191

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينرجس سلمان راضي عطيه82581622424005192

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور  عالء عبد الحميد عبد هللا82591622424005199

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور  فاضل عبد هللا باني82601622424005200

كلية الزراعة/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى ايهاب عبد اللطيف كويس82611622424005202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى صدام حسين عليوي82621622424005203

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية673.0096.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى فراس محي عباس82631622424005204

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناصر محمد عبد الرضا82641622424005206

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية564.0080.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر جميل شياع جبر82651622424005209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد العالي عبود عبد العالي82661622424005210

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد هللا جار هللا خيون82671622424005212

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهاجر يوسف احمد يوسف82681622424005213

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى عباس عاتي حبيب82691622424005215

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى عماد خليف لوج82701622424005216

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية685.0097.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدى فاضل كريم عبد هللا82711622424005217

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهدير علي الزم جخير82721622424005218

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهديل مهند جاسم محمود82731622424005219

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيهنوف فضل ربح علي82741622424005221

كلية العلوم/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيوجدان سالم جخم غالي82751622424005223

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية669.0095.57ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائيورود فراس محي عباس82761622424005224

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائييقين خضير عباس مجذوب82771622424005226

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية الرازي االهلية للبناتاحيائييقين كاظم عبد القادر كليت82781622424005227

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياية جاسم محمد حربي82791622424006002

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيتبارك غزوان جاسم محمد صالح82801622424006003
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيرقية زين العابدين كاظم محمد جواد82811622424006006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزينب رعد خلف صالح82821622424006010

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم عبود ساهي82831622424006013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيسارة امين عاشور عبد السادة82841622424006014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0091.43ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيسارة عبد المجيد صبار كاظم82851622424006015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيشمس عادل سالم حريجة82861622424006017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيغدير قاسم محسن جبارة82871622424006018

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيغدير لطيف ناصر جابر82881622424006019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الستار جبار حسن82891622424006021

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفواطم عبد االمير نوري مكي82901622424006022

كلية اآلداب/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائينبا باسم محمد علي حميد82911622424006024

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد اللطيف لفتة يوسف82921622424006026

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائينور حيدر مهدي نعمة82931622424006027

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيود حيدر يونس عباس82941622424006028

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائياديان عالء خلف حسن82951622424007001

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائياسماء خالد فائق اسماعيل82961622424007003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائياطياف صادق جعفر كاظم82971622424007004

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيام البنين عزيز حاتم عداي82981622424007006

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات خالد فائق اسماعيل82991622424007007

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايمان توفيق حميد عبد الحسين83001622424007009

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين اسعد يحيى ناصر83011622424007012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين حامد قاسم مزعل83021622424007014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين فالح موسى جبر83031622424007015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين مسلم قاسم شاكر83041622424007017

كلية اآلداب/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد االمير خلف83051622424007019

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيحنين عباس كاظم عبد الرضا83061622424007022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيحوراء عدي قاسم فاضل83071622424007023

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين عبد علي كشمر83081622424007025

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرانيا حبيب ظاهر حبيب83091622424007026

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيربى شعبان صدام منشد83101622424007027

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد االمير سكبان علي83111622424007028

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0090.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين مجري هيلك83121622424007029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء امجد علي جاسم83131622424007031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عويد دنانة83141622424007034

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الواحد نعمه83151622424007035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهره حسين عجيل عبد الحميد83161622424007043

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل هاشم صدام83171622424007044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب جميل حسين راضي83181622424007046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.8897.55ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب عامر جابر مناتي83191622424007048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم موسى منصور83201622424007050
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التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب محمد ظاهر علي83211622424007052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي خلف محسن83221622424007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم حسن عبد هللا83231622424007055

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره محمد حسن خلف83241622424007057

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى محمد يالي حسون83251622424007060

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسديم حامد عبد الصمد عاشور83261622424007061

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسلوى وسام عبد الزهرة حسين83271622424007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد جبار عبد هللا قدوري83281622424007065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد زين العابدين سعدون خضر83291622424007066

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيعال حسين منصور حسن83301622424007072

كلية العلوم/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيغدير عدي عبد الواحد عبد الحسن83311622424007074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيغدير علي كريم احمد83321622424007075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية567.0081.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد يعقوب يوسف83331622424007078

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0089.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه خيري عليوي شهاب83341622424007079

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضياء حسن جهيد83351622424007081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين خميس عباس83361622424007082

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محمد عباس83371622424007085

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد رعد سعيد83381622424007088

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرتضى صبري قاسم83391622424007089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه هيثم خضير حسن83401622424007091

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم علي غازي محمد83411622424007096

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمالك كاظم شواي سبهان83421622424007099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينبا عالء هاشم سالم83431622424007102

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياديان جاسم محمد زعيبل83441622424008002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياديان رائد محمد نجم83451622424008003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياديان مهند مهدي جاسم83461622424008004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياسراء رائد عبد اللطيف باقر83471622424008005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيافنان حسين نجم عبد هللا83481622424008006

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياالء فاضل مجيد محمد83491622424008007

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيامنه عبد الرضا محمد جواد عبد الرضا83501622424008009

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايات عبد الباسط حسب عبد الصاحب83511622424008011

كلية الصيدلة/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايناس عبد الزهره رحمه عودة83521622424008013

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل581.0083.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيبسمل عصام كاطع داود83531622424008016

كلية العلوم/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيبنين زيد طارق رشيد83541622424008017

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيتسنيم عبد الزهره ناصر عباس83551622424008021

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيتقى ثائر عبد الزهرة كاطع83561622424008022

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى599.0085.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيجنات علي الزم شلش83571622424008024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء جالل خشجوري خادم83581622424008025

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيخديجة حسن عبد الرزاق حسن83591622424008026

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيروان عبد االمير عبد علي جازع83601622424008030
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيروان علي فليح حسن83611622424008032

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيريام فاضل جري عبود83621622424008035

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيريم علي مجيد حميد83631622424008036

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633.0090.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم عبد خضير83641622424008038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم احمد جاسم83651622424008039

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء رشاد فالح ايوب83661622424008041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبد الزهره عيسى83671622424008045

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان صلبوخ83681622424008047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد منصور كريم83691622424008048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى جاسم محمد83701622424008049

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب احسان كاظم جعاز83711622424008050

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب صادق جعفر تركي83721622424008051

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل حسين فاضل83731622424008053

كلية اآلداب/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب فهمي فالح حسن83741622424008054

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب نافع نعيم سلمان83751622424008055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساره علوان حسين وثج83761622424008056

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساره علي حسن قاسم83771622424008057

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيسحر سجاد شاكر مجيد83781622424008059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيشمس عبد الكريم عبد الحميد خالد83791622424008060

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد حازم صالح محمد83801622424008061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد حسام عاصم كاظم83811622424008062

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد رائد فالح حسن83821622424008063

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيصابرين عبد العباس جبار شفيح83831622424008065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيصفا باسم عبد الستار عبد الساده83841622424008066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيصفا صالح خضير صالح83851622424008067

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيصفا عبد المطلب هاشم حسن83861622424008068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيصفيه يعقوب يوسف علي83871622424008069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء امين عكال غيالن83881622424008071

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0093.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء هادي هاشم هادي83891622424008072

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد عبد الجبار حسين83901622424008073

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد رحيم ثامر83911622424008074

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الصمد ياسين موسى83921622424008078

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عصام عبد الحسين رهيف83931622424008079

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس مجيد رماثي83941622424008080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى سامي فداغ83951622424008082

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة703.56100.51ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم حمزه جدوع83961622424008083

كلية اآلداب/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم صادق حسين مران83971622424008084

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم عبد االمام عبد هللا عيسى83981622424008085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم عمار هاشم ناصر83991622424008086

كلية العلوم/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم فارس عبد الرزاق حسن84001622424008087
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم وليد عبد القادر صالح84011622424008088

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمالك مسلم مجيد حميد84021622424008090

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيملك زكريا كمال احمد84031622424008091

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمنار حسن عذافه خشجوري84041622424008092

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينبا ميثم غيث شالكه84051622424008094

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينبا وجدان كاظم داود84061622424008095

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينهاد حيدر محسن حبيب84071622424008097

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0061.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد الحسين كاظم84081622424008098

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيهنادي عبد الستار عبد الحافظ يعقوب84091622424008100

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيودا شفيق حميد حبيب84101622424008101

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيوسن شهيد عناد حسين84111622424008102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيابرار فؤاد كاظم طالب84121622424009001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيتهاني صالح مطر شاهين84131622424009008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيرقية عواد عجيل عنيت84141622424009009

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيروان عبد الكريم تركي طعيمه84151622424009010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير عبد هللا خنجر84161622424009011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية438.0062.57ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيطيبة عطية عبد القادر منشد84171622424009019

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيفاطمة صباح طاهر شرهان84181622424009020

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيكوثر مبارك رزاق سلمان84191622424009024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائينبا جميل زغير حبش84201622424009031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0079.57ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيندى مجيد مبارك طالل84211622424009033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائينور البتول حسين زكي محمد84221622424009034

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيابتهال حسين عبد الساده عبد الرزاق84231622424010001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيابرار سعد مردان ناجي84241622424010002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياساور عبد الوهاب فيصل عبد الرحمن84251622424010003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياسماء احمد عبد الباري احمد84261622424010004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيافياء ظاهر حسين معتوق84271622424010005

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياالء عبد الرضا سلمان عبيد84281622424010006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيام البنين رائد جاسم محمد84291622424010007

كلية التمريض/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيام البنين مرتضى كاظم عيسى84301622424010008

كلية اآلداب/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيايات احمد طالب محمد84311622424010011

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيايمان حبيب عريبي حسب84321622424010013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيايمان حسين عوفي راضي84331622424010014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيايه عبد الرحمن داود صالح84341622424010017

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبتول عبد الحسين عوده راشد84351622424010018

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبتول مسلم طاهر قاسم84361622424010019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبتول ميثم عبد الواحد عبد النبي84371622424010020

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبنين عباس طعمه عبد الكريم84381622424010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الجبار عبد الصمد عبد الوهاب84391622424010027

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيثناء مظر يعكوب يوسف84401622424010030
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كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيجنات عيسى سلمان عيسى84411622424010031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيجنه ناظم عبد الكريم جاسم84421622424010032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحنين عجيل جاسم محمد84431622424010033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرؤى نافع عبد الرضا عبد84441622424010041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرازقية محمود عبد الصمد احمد84451622424010042

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرحاب مجيد حميد شياع84461622424010043

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرسل حيدر صالح جاسم84471622424010044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم فاضل صالح84481622424010045

كلية العلوم/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرقيه غسان جبر حسين84491622424010047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيروان حسن غالي جبار84501622424010048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيروان قسور عبد الحميد عبد الواحد84511622424010049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حميد مجيد84521622424010051

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم ابراهيم عبد القادر84531622424010052

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر علي ناصر84541622424010053

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد محمد عبد الرضا84551622424010054

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا فيصل حمود84561622424010057

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبد الزهره ياسين84571622424010060

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء منتظر زكي معارج84581622424010063

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء يعقوب خشن فرحان84591622424010064

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس اسماعيل عبد الرزاق84601622424010065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب اياد علي هادي84611622424010066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب حسن هادي سعيد84621622424010068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب حسين اسماعيل عبود84631622424010069

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز661.0094.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب داود سالم غريب84641622424010071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل عبود محمد84651622424010074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب ناصف عبدهللا احمد84661622424010076

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب هارون يعقوب عبود84671622424010077

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيساره احمد جواد كاظم84681622424010078

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيساره ستار علي احمد84691622424010079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيساره عبدهللا محمود فالح84701622424010080

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسكينه حبيب عجيمي خلف84711622424010084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسكينه مسلم مكي حنظل84721622424010085

كلية الزراعة/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيشهد قصي عوده جبار84731622424010088

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيصفا احمد عبد المطلب شاكر84741622424010090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيصفا عباس علي عبد اللطيف84751622424010092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيصفا مرتضى عبود محمد84761622424010093

كلية الصيدلة/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيضحى عرفان عبد الجبار طه84771622424010095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعايده زياد علي عبد الصمد84781622424010098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعال عبد الكريم سلمان خضير84791622424010101

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعال عقيل مسلم عبد الحسين84801622424010102
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كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650.0092.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعهد طارق يوسف ايوب84811622424010105

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيعواطف عبود عبد هللا صافي84821622424010106

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغدير حسين علي حسن84831622424010107

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر كاظم محمد84841622424010108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغصون محمد يحيى مكي84851622424010110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد جاسم محمد84861622424010111

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمة ميثم صبيح جاسم84871622424010114

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عاشور مزعل84881622424010115

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد طالب حسن84891622424010118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين سلمان رحمه84901622424010120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد العزيز ظاهر عبد الرضا84911622424010124

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد صالح جوالن84921622424010128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم عاشور84931622424010129

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.0098.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد ناصر عبد الرزاق84941622424010130

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه نافع حامد جاسم84951622424010131

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيكوثر صادق عبد هللا خلف84961622424010133

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيكوثر هيثم عبد الكريم صالح84971622424010135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمريم عثمان محمد سعيد عبد الواحد84981622424010138

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية558.0079.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمريم مازن فالح سعدون84991622424010139

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمنار جبار راشد عبود85001622424010141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينادين رائد عمران موسى85011622424010144

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينبا امجد حسين شنيدخ85021622424010145

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينبا نبيل ابراهيم كاظم85031622424010148

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينبا وعد عبد القادر مهلهل85041622424010149

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينجد خالد عاشور دهيم85051622424010150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينهى اسعد صبري عبد الجبار85061622424010152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور الحسين علي نجم عبد هللا85071622424010154

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي يوسف عباس85081622424010156

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور عامر عبد الصمد خلف85091622424010158

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهاله صالح عبد الجليل عبد الهادي85101622424010160

كلية العلوم/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهدى عبد الباسط عبد الصمد زعالن85111622424010163

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهدى هيثم عباس سويد85121622424010164

كلية علوم البحار/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهديه ضياء مالك خلف85131622424010165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيورود قيس خليل ابراهيم85141622424010167

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيوفاء مهند عبد الحميد عبد الواحد85151622424010168

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيابرار عالء غضبان ثامر85161622424011003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياديان اركان بجاي ذرب85171622424011005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء حميد دواي حطاب85181622424011007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء خضر زغير طاهر85191622424011008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء عادل ابراهيم احمد85201622424011009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيافنان محمد هاشم كاظم85211622424011011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين كريم مهجر خلف85221622424011015

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد هاشم جاسم85231622424011016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيامنيه عبد الخالق علي حسين85241622424011018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياميره مصطفى قاسم عباس85251622424011019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيانفال اياد عبد الزهره محمد85261622424011020

كلية اآلداب/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيانفال جبار نعمه عجيل85271622424011021

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيانفال خالد جاسم راضي85281622424011022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايات رافد محمد ضهد85291622424011024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايات مجيد عبود شريف85301622424011026

كلية الزراعة/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايمان موفق ياسين محمد85311622424011029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول كاظم عبد االمام سعدون85321622424011033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول محمد خضير عبود85331622424011035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبراء رحيم مهدي راضي85341622424011037

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز682.5697.51ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين جاسم حسن سلمان85351622424011039

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين راضي باهض كاظم85361622424011040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين فرحان حسن ساجت85371622424011044

كلية علوم البحار/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار شبوط طالع85381622424011047

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل نعمه حمزه85391622424011048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيحنين رعد جبار حسين85401622424011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيداليا عبد الستار عبد الباري حمادي85411622424011053

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدانيه وليد جميل خفي85421622424011055

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدعاء سعدي محمد زكي خلف85431622424011056

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدعاء هشام سلمان عبد الكريم85441622424011057

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدالل ساهر جاسم غضبان85451622424011058

كلية علوم البحار/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرانيه حيدر حمد حسن85461622424011061

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرباب حيدر عبد الخالق علي85471622424011062

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرتاج زاهي خضير حبيب85481622424011064

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرسل سالم حسين نجم85491622424011065

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الخالق عبد الصاحب مكلف85501622424011067

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرفيف اياد جواد كاظم85511622424011070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم نافع محمد85521622424011073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرقيه ناظم حسن عراك85531622424011074

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرقيه وليد خالد عبد الزهره85541622424011075

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرواء وليد صبر عبد85551622424011077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيروان حسام الدين محمد جاسم85561622424011078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيروان محمد ناظم داود85571622424011079

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزكاء ثائر زكي صالح85581622424011082

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء جالل ناجي رحيم85591622424011085

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل مجبل نمر85601622424011086
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كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد فاضل فعيل85611622424011088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء رافد خليل نصيف85621622424011089

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء سليم محسن مطر85631622424011092

كلية الزراعة/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الستار غانم عبد الستار85641622424011094

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء عبد هللا فاضل85651622424011095

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء فرحان حسن ساجت85661622424011097

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي هادي نصر هللا85671622424011099

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب احمد رمضان حميد85681622424011101

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب احمد محمد هادي هاشم85691622424011102

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب احمد هاشم مسلم85701622424011103

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب امين عبد العزيز امين85711622424011104

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب حبيب علي خلف85721622424011107

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب حسام عبد الواحد كاظم85731622424011108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر ابراهيم جعفر85741622424011111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب صباح صالح الدين حسن85751622424011114

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل شامخ بهيدل85761622424011117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب علي سلمان داود85771622424011118

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز650.0092.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب لفته محمد لفته85781622424011121

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب مجيد حميد شعبان85791622424011122

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب مجيد كطافه داغر85801622424011123

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى جواد كاظم85811622424011124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه سالم شاكر حرب85821622424011126

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه شهاب جاسم حنون85831622424011127

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره احمد جبار عيسى85841622424011128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره رافد محمد ضهد85851622424011131

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره عادل احمد عبد الزهره85861622424011132

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره ناصر بشير ردام85871622424011133

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.2890.18ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسجى عباس داخل الزم85881622424011136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسجى مثنى خالد رضا85891622424011138

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسحر يوسف انس ياسين85901622424011139

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسكينه اسعد عيسى حمادي85911622424011141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية410.0058.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسكينه عادل مهدي حبيب85921622424011142

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسما جمال فاروق عبد القادر85931622424011143

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسناء فريد صبري خالد85941622424011144

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسنين سمير موحي جعفر85951622424011145

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد فراس حسن حمزة85961622424011149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الرضا قاسم85971622424011150

كلية الزراعة/جامعة البصرة474.0067.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيطيبه اثير جواد كاظم85981622424011153

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيعال خالد عباس حمزه85991622424011154

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيعلياء مرتضى عيسى حبيب86001622424011157
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه ايمن رياض باقر86011622424011161

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل حنتوش لفته86021622424011162

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم محمد منثر86031622424011163

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية414.0059.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه رسن حويجي جويد86041622424011164

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان عبد علي86051622424011167

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل اسماعيل حمود86061622424011168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء جاسم عبد86071622424011169

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الكريم نصيف86081622424011170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاخر ازغيول ذبيح86091622424011172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم صالح حسين86101622424011175

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرتضى عبد الحسن مزعل86111622424011179

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم صحن مطر86121622424011181

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفواطم نصار جبار عالوي86131622424011185

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0092.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيلمى عبد هللا نجم عبد هللا86141622424011188

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0093.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيلولوه عبد السالم ابراهيم عبد المحسن86151622424011189

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عبود علي86161622424011192

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0091.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم جبار كاظم جاسم86171622424011193

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان نوري هامل86181622424011195

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم عطيه رحيم عبد العباس86191622424011196

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم منعم عبد الرسول كاظم86201622424011200

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.1292.30ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر عبد الرزاق يعقوب86211622424011201

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمسره مسلم ياسين سعد86221622424011204

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0093.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنار الحق علي راضي حسين86231622424011206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنار عماد عبد الواحد شهاب86241622424011208

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنار محمد جواد عبد الرضا86251622424011209

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنتهى عادل عبد الجليل صافي86261622424011210

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنه هللا احمد قاسم عزيز86271622424011211

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيندى صاحب خضير عباس86281622424011215

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0079.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينرجس احمد ابراهيم موحي86291622424011216

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور ارشد محمد هادي جواد86301622424011219

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد غني ساجت86311622424011223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن مهوس86321622424011224

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى عبد السالم جاسم86331622424011225

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور داخل اسماعيل صالح86341622424011226

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور عبد الحسين ناصر طاهر86351622424011227

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهاجر جعفر جميل اعريبي86361622424011229

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهاجر خالد شرار شعبان86371622424011230

كلية الزراعة/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدى عدنان ابراهيم حسن86381622424011235

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدى قاسم عباس حمدان86391622424011236

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدى محمد غازي عبد علي86401622424011238

417 من 216صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهديل احمد محمد هادي هاشم86411622424011240

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيود اياد مكي حسون86421622424011241

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائييمان حيدر عيسى حمادي86431622424011244

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيابرار مؤيد عباس هادي86441622424014001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيام البنين اسعد عبد الواحد غضبان86451622424014002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيامنه جمهور جاسم محمد86461622424014003

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيانوار ضياء سرحان مذكور86471622424014004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيايات رافد ناظم مجبل86481622424014005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيايه حسام صبيح مزعل86491622424014008

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبتول مسلم عبد الكريم محمد86501622424014010

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبنين رائد ياسين راضي86511622424014012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيحوراء جهاد حبيب علي86521622424014016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيروان مصطفى عبد النبي الزم86531622424014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيريم محمد قاسم هادي86541622424014018

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار عبود عليعل86551622424014019

كلية االعالم/جامعة ذي قار497.0071.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عزيز حاتم86561622424014020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن خلف86571622424014022

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم عجاج محمد86581622424014023

كلية العلوم/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب صالح قاسم عريص86591622424014024

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول دحام منفي86601622424014025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب علي نصار عبود86611622424014026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب مصطفى عباس عبد الشيخ86621622424014027

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين86631622424014031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد لفتة محمد86641622424014034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه ازهر حسن سعودي86651622424014035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا خضير لهلوب86661622424014037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر519.0074.14ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه محي لفته طاهر86671622424014038

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيمنار سعد يوسف حبيب86681622424014041

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينادين مالك زوير جلود86691622424014042

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم خليل عناد86701622424014044

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيهبة هللا محمد رضا جاسم86711622424014046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيهبه ثائر عبد الرضا علي86721622424014047

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيهدى مضر عبد الجليل مهدي86731622424014048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيبتول ضياء فاضل ابراهيم86741622424016002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيحال فارس جعفر صقر86751622424016004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيدعاء علي سامي صبري86761622424016005

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيروان نجم الدين عبد هللا نجم86771622424016006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب سجاد عبد الحسين عبد الصاحب86781622424016007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيايات عبد الخالق شاكر عباس86791622424017004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى جمال ناصر شنيار86801622424017005
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة460.0065.71ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيبنين ناصر مطرود مسلم86811622424017007

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيرقيه هزاع كاظم هزاع86821622424017009

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيزينب عامر عبد الواحد حسين86831622424017010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياسماء عبد اللطيف هباد راشد86841622424018001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيالق علي مطشر نعيمة86851622424018002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيامنية عادل خلف محمد86861622424018003

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايات محمد مريس سعدون86871622424018004

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا صالح صياح86881622424018006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الخالق عبد الرزاق مشاري86891622424018012

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرتاج علي غالب عبد هللا86901622424018013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهرة مالك جابر عيال86911622424018018

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب طالب محيسن راضي86921622424018019

كلية العلوم/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة عامر ناصر حسن86931622424018025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0089.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينور عماد ياسين حبيب86941622424018031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيهبه علي حميد حسين86951622424018032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيابرار باسم ياسين حسن86961622424019001

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائياسماء محمد هادي يوسف86971622424019002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيامنه احمد عبد حميد86981622424019006

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائياية كاظم مالك محمد86991622424019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيبشرى صبيح عبد العظيم ربيع87001622424019012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى محمد كامل مفتن87011622424019013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيبنين عبد االمير هادي سلمان87021622424019017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيخديجة باسم سالم حمود87031622424019022

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيديانة محمد حسين قاسم87041622424019024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم جاسم محمد87051622424019029

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء ثابت ضجر عبد العزيز87061622424019030

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء خالص عبد الخضر87071622424019031

كلية القانون/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد مهدي هادي87081622424019032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب تقي فاضل عبود87091622424019035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم حيدر بداي87101622424019039

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيسارة باسم عاشور فرج87111622424019040

كلية العلوم/جامعة المثنى577.0082.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيسرى مجيد حميد ابراهيم87121622424019045

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيضحى عصام ثابت ضجر87131622424019052

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيضحى هاشم عبد الحسين عبد هللا87141622424019053

كلية اآلداب/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيغدير جميل حسين عبودي87151622424019055

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الرحيم مذكور رهيج87161622424019056

كلية اآلداب/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة رعد عبد االله ابراهيم87171622424019061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة صباح حبيب ماجد87181622424019063

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة مؤيد عبد محمد87191622424019065

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيكوثر كاظم حسن مطر87201622424019067
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كلية التمريض/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيلبنى امجد عبد العالي عبد هللا87211622424019068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمروة حامد مهدي ناصر87221622424019070

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية658.0094.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حاتم ذياب87231622424019071

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم حسن مطر87241622424019072

كلية التمريض/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمالك محمود مهدي صالح87251622424019074

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمنار نزار عبد اللطيف محمد87261622424019076

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائينبا سمير رزاق جاسم87271622424019078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائينبا فراس جاسب لعيبي87281622424019079

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيندى عدي فالح فرهود87291622424019080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيهدى حسام نوري صيهود87301622424019089

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيهدى واثق منور علي87311622424019092

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيبنين سليم حسن علي87321622424021003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيبنين علي مهدي لفته87331622424021004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيبنين كاظم يوسف محسن87341622424021005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيبنين محمد رزاق صالح87351622424021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة572.0081.71االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيدعاء صدام رزاق سالم87361622424021009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيرباب صدام غني راشد87371622424021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيروان محسن علوان حسوني87381622424021011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة616.0088.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزهراء خير هللا ناهض جبر87391622424021012

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزهراء صالح حسين علي87401622424021013

كلية اآلداب/جامعة البصرة493.0070.43االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزهره زهير نجم عبود87411622424021016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزينب جواد كاظم عبود87421622424021018

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة535.0076.43االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزينب صالح حسين علي87431622424021020

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزينب عبد الكريم عبد العالي عبود87441622424021022

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزينب محمد خليل ابراهيم87451622424021026

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيزينب مهند رشيد حميد87461622424021027

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيسجى صفاء عبد الزهرة مهدي87471622424021029

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيسلمى عدي جاسم محمد87481622424021030

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيصبيحة عباس جبار نعيمه87491622424021031

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيضحى نعيم عبد الحافظ عجيل87501622424021032

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0071.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيعذراء علي شهاب محمد87511622424021034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيغدير خير هللا ناهض جبر87521622424021035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيفاطمة درويش جعفر درويش87531622424021039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيفاطمة رسمي عبد الرضا معيلو87541622424021040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيفاطمة وسام فوزي حسين87551622424021042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمريم جبار صالح علي87561622424021044

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيمريم شكر محمود خليل87571622424021046

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائينور حسين عباس عبد الكريم87581622424021049

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائينورالهدى جعفر عبود حسين87591622424021051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائينورس عادل شريف شالل87601622424021052
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء احيائيهديل عباس عبد الكريم سلمان87611622424021053

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيابتهال شريف كامل حسن87621622424022002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياخالص نافع جارح عبد الحسن87631622424022003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياسراء ابراهيم علي ماجد87641622424022005

كلية العلوم/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياسراء اياد فيصل الزم87651622424022006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيالزهراء رعد فالح داود87661622424022009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين رياض فارس جوالن87671622424022010

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين سمير جاسب مزعل87681622424022011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين عبد االمير جبار علي87691622424022013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايات عقيل عبد الحسين حمادي87701622424022019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياية عماد مظلوم عباس87711622424022022

كلية الصيدلة/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايثار ياسر مان هللا بدن87721622424022025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبتول رحيم عبد الزهرة قحطان87731622424022027

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبتول ميثم عودة باشط87741622424022029

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى مصطفى زيدان جبارة87751622424022031

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى هشام عبد هللا نجم87761622424022032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين جبار جمعة سلمان87771622424022033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين جليل محمد حسين87781622424022034

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين حسين خلف رسن87791622424022035

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم وهيب محمد87801622424022037

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين هاشم حميد طاهر87811622424022038

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين يحيى غازي سوادي87821622424022039

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتبارك جميل حسن منشد87831622424022040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين صباح صيوان87841622424022042

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتقى حسين مجيد مزعل87851622424022044

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيجنات عدنان كامل عبد علي87861622424022045

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.0097.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيحنان غسان عبد المحسن هادي87871622424022046

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيختام علي لفتة ناصح87881622424022050

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدالل لطيف حسن حمادي87891622424022053

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرباب ابراهيم عبد الرزاق عبد الحسن87901622424022054

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرسل سالم جالب نتيشون87911622424022055

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرفل عودة ساري عودة87921622424022057

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرقية جبر درباي وادي87931622424022058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرقية غالب عبد هللا حسين87941622424022059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرقية موسى هاشم عيسى87951622424022060

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر صادق عبد االمير87961622424022062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين شنان داخل87971622424022064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد حسن اسكندر87981622424022065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد ريسان مردان87991622424022066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر عبد علي صيهود88001622424022068
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي محسن هندي88011622424022070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي طالب عيسى88021622424022071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم هاشم عيسى88031622424022075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي عبد الحي جمعة88041622424022076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء منير صباح صيوان88051622424022077

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى جواد كاظم88061622424022078

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمة كاظم مجلي88071622424022079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم هاشم كطامي88081622424022080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهره احمد سوادي محيسن88091622424022082

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب توفيق عزيز خلف88101622424022083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الناصر فاضل جالي88111622424022088

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد حسن عباس88121622424022089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب لطيف رضيو جاسم88131622424022090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد راضي حبيب88141622424022091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى عودة شغيت88151622424022092

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب مصطفى عبد الجبار ابو الهيل88161622424022093

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينة علي ناصر باش اغا88171622424022094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0070.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسارة علي كاظم حبيني88181622424022096

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسارة كاظم حمود حسن88191622424022097

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسبأ عبد المحسن شفيق بغيل88201622424022098

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسندس جار هللا محمد حسن88211622424022101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشمس عماد زكي هادي88221622424022103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشيماء عباس شياع رحيم88231622424022105

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيصابرين كامل حسن حمادي88241622424022106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيطيبة عبد هللا مهدي سريح88251622424022108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيعاليه خلف حطاب ثامر88261622424022109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيعذراء جواد كاظم حاتم88271622424022110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيعذراء ظاهر سكر احمد88281622424022112

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيعذراء مازن طالب عبد علي88291622424022113

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيغادة احمد جواد يوسف88301622424022115

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاتن منذر محمد جاسم88311622424022116

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم مظلوم عباس88321622424022117

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة تحسين كامل لفتة88331622424022119

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسان كاظم جمعة88341622424022121

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0094.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر شنشول علي88351622424022123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة سامر يوسف محمد حسين88361622424022127

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح كاطع عبد الرزاق88371622424022129

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عامر اسماعيل عيسى88381622424022130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة مؤيد كاظم عبد88391622424022136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد عبد الحميد مزعل88401622424022137
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد كامل خضير88411622424022138

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد علي الزم محسن88421622424022140

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة واثق مرزوق سلمان88431622424022143

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة واسم مفتن اوحيد88441622424022144

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيكوثر رعد يوسف ضاحي88451622424022145

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيكوثر مناضل زيارة طالب88461622424022146

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيكوثر نبيل نايل عكاب88471622424022147

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0084.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيلبنى جاسم عباس لفتة88481622424022148

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيليلى ذاري حسين جياد88491622424022150

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمادلين دايم رزوق مغامس88501622424022151

كلية القانون/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي مطشر88511622424022152

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645.0092.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم محسن بدر ماضي88521622424022153

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمعصومة صالح اسماعيل عبد الجليل88531622424022156

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان502.0071.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمنتهى حسين جباري مسلم88541622424022159

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمنى قاسم حسين خلف88551622424022160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيميادة مزاحم نجم عبود88561622424022161

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينادية محسن طالب عيسى88571622424022162

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيندى علي خزعل تعبان88581622424022165

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيندى عماد مجيد نفاوه88591622424022166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينرجس علي كريم نيشان88601622424022169

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى تركي خضير عبد العباس88611622424022172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى زهير وحيد صبر88621622424022173

كلية التمريض/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى فاضل ناصر حسون88631622424022175

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى لطيف رضيو جاسم88641622424022176

كلية الصيدلة/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور فراس هاشم عبد الزهرة88651622424022178

كلية التمريض/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور كريم عبد العالي مناتي88661622424022179

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور مهدي عبد الرحمن عبد هللا88671622424022180

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهاجر محسن ناصر حسين88681622424022181

كلية القانون/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى بشير مهدي ماجد88691622424022183

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة495.0070.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم محمد جخيور88701622424022184

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيدعاء قاسم راضي مغيطي88711622424023005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيرحاب حسن علي ماضي88721622424023006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمام ايوب88731622424023010

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزهراء صباح سالم حمد88741622424023011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزينب جبار روين محمد88751622424023012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزينب مصطفى كاظم رزاق88761622424023014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز659.0094.14ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيصابرين قاسم خضير ضايف88771622424023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيضحى عبد الحسين جاسب صالح88781622424023016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيغفران نجم عبد هللا كاظم88791622424023018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيندى اياد خزعل حسب88801622424023019
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية583.0083.29ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيندى مبارك مهلهل ناهي88811622424023020

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيابرار اسعد خليف طاهر88821622424024001

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيابرار جواد كاظم جعفر88831622424024002

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيابرار علي كاظم علي88841622424024003

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياديان هيثم شريف معروف88851622424024004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسراء جاسم ظاهر جاسم88861622424024005

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسراء شراد دهراب دفار88871622424024006

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز658.0094.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسماء طالب عبد علي هاشم88881622424024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسيل جبار ناصر عبد هللا88891622424024011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياالء بردان حسن هادي88901622424024012

كلية اآلداب/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيانوار خالد شاهين صافي88911622424024017

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيانوار عباس حسين مشحوت88921622424024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايمان زيدان خلف عباس88931622424024022

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين جمعه مبارك عزيز88941622424024027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين عبد االمير عبد الحسن حليحل88951622424024030

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين عبيد طعمة حمود88961622424024032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين علي محمد كاظم88971622424024034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك صفاء بدران رمضان88981622424024040

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك عامر مجيد عبد هللا88991622424024041

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك مازن هالل مرضي89001622424024042

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقوى حبيب طاهر ترواش89011622424024043

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0081.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى علي كاظم علي89021622424024044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0067.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحنين احمد هادي حسين89031622424024046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء بسام محمد جابر89041622424024047

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء صدام حسين كاطع89051622424024048

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الواحد عبد ديوان ظاهر89061622424024049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء مسلم شعبان ابراهيم89071622424024051

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء ناظم جبر دايخ89081622424024052

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيخديجة عبد هللا نجم عبد هللا89091622424024054

كلية العلوم/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الباسط محمد عبد هللا89101622424024056

كلية طب االسنان/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرفيف عواد زعون حسين89111622424024058

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرقية حيدر حسن حيدر89121622424024059

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرقية مناف احمد عبد هللا89131622424024060

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرهام خالد علي مشاي89141622424024062

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيروان عبد الكريم عبد الكاظم سلطان89151622424024063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيروان مسلم محسن كريدي89161622424024064

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرويدة رحيم كاظم عباس89171622424024065

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار شريف سفيح89181622424024067

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين سمير سحيب89191622424024068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس وكت89201622424024070
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كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم كاسب جابر89211622424024071

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم هليل عودة89221622424024072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء طل مجيد رشيد89231622424024073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ميلو محمد89241622424024075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد جاسم حاذور89251622424024077

كلية اآلداب/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب ايوب سرحان مهودر89261622424024079

كلية التمريض/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب جمعة جاسم كويطع89271622424024081

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب عادل ثجيل دشر89281622424024085

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسن علوان89291622424024087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساجدة قبيل عباس جبر89301622424024089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسلسبيل عبد الصمد سويدان عباس89311622424024093

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهد داود سالم جمعة89321622424024096

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشيماء محمد ناصر راشد89331622424024097

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيصالحة عبد هللا مطر حمد89341622424024099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الجليل عطية عبد العزيز89351622424024100

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعبير عقيل مالك جوالن89361622424024103

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعبير ماجد عبد الوهاب باني89371622424024104

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعذراء هاشم عريوه عجاج89381622424024106

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغدير حسن غالم خليفة89391622424024107

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغسق توفيق حامد سبتي89401622424024109

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغسق محمود لفته سعدون89411622424024110

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغفران لطيف عايش حسين89421622424024112

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغفران مهدي صبري نعمة89431622424024113

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة اسعد عريبي هاشم89441622424024115

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية668.0095.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء بشير مطر عبيد89451622424024116

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم لفته خشجوري89461622424024118

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة حبيب جثير شهيد89471622424024119

كلية طب االسنان/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن دخيل حمد89481622424024120

كلية اآلداب/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين عودة عبود89491622424024121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة خالد سمير جاسم89501622424024122

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة داود سلمان خلف89511622424024123

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة رياض مجيد عبد الواحد89521622424024124

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة زكي عبد هللا عاتي89531622424024125

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0080.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد سوادي كاطع89541622424024126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة عدنان عبد هللا عتيق89551622424024127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي سلمان مجمان89561622424024128

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عيسى خالد89571622424024129

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم جودة بردان89581622424024132

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيليلى حسن حنون ناصر89591622424024135

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم جاسب جابر علي89601622424024138
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كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم سلمان حبش خليف89611622424024139

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم ناجي قاسم محمد89621622424024143

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيملك حسين جليل كاطع89631622424024146

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار صباح ابو كيف مسلط89641622424024147

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميسم حسن نايف شافي89651622424024149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميالد علي كاظم علي89661622424024151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينبأ عبد الكريم سلمان كاطع89671622424024152

كلية التمريض/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينبأ ليث جبار خضير89681622424024153

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينسمة سعدون جبر لفته89691622424024154

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عباس صنكور محسن89701622424024155

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد مشاي89711622424024156

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الهدى فاضل عباس حميدي89721622424024158

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور رحيم مغير حسين89731622424024160

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور مزيد ديوان جودة89741622424024162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينورا رمزي نوري فدعم89751622424024163

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينوره حيدر رعد سهيل89761622424024164

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهدى توفيق جبار عطية89771622424024167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم محمد جبر89781622424024168

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهدى علي ربيع عباس89791622424024169

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهمسة علي غازي حسين89801622424024170

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيياسمين عباس عبد الصاحب حسين89811622424024172

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيياسمين نعيم بريسم مجازر89821622424024173

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائييقين قيصر رحيم عبد السادة89831622424024174

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيابابيل هادي طالب عبود89841622424026001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياخالص عون كاظم زبون89851622424026002

كلية العلوم/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياطياف محمد علي حسين علي89861622424026006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياالء عباس جاسم ناصر89871622424026008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيام البنين ياسين مجيد سلمان89881622424026010

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيامل صباح حسن فرج89891622424026011

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات رافد مردان جازع89901622424026014

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات عبد الكريم حمود سعدون89911622424026015

كلية العلوم/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات وليد ابراهيم عبد هللا89921622424026016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول احمد قاسم محمد89931622424026017

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبدور مانع تركي عطيه89941622424026020

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبلقيس جميل صبري يازع89951622424026022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى احمد نعمه محسن89961622424026023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية566.0080.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى حسن طالب نعيم89971622424026024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر جاسم باشخ89981622424026026

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين كريم قاسم بلعوط89991622424026029

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتبارك عقيل بندر حسون90001622424026030
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتبارك مصطفى شاكر حاجم90011622424026031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتقى ظافر عبد العظيم عبد الجليل90021622424026032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحنين هادي ثامر عامر90031622424026038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيدعاء مجبل حرب سبتي90041622424026042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية575.0082.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيدنيا مهدي صالح مهدي90051622424026043

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرؤى عباس فاضل لفته90061622424026044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرباب عبد الكاظم سرحان صابط90071622424026045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرباب ميثم عبد  العالي جابر90081622424026046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرحاب عبد العباس محمد جخيور90091622424026047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرسل اسعد ناظم دهس90101622424026048

كلية العلوم/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس خلف ناطور90111622424026049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرقيه علي كاظم عليوي90121622424026050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرقيه عون صبري يوسف90131622424026051

كلية التمريض/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد جواد كاظم90141622424026053

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء حسام فياض جبار90151622424026055

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر نجاح ضيغم90161622424026056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم جميل يوسف90171622424026058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير عبد الحسين علي90181622424026059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء شهيد ايوب عزيز90191622424026062

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي صادق90201622424026063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح صالح مهدي90211622424026064

كلية طب االسنان/جامعة كربالء695.0099.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمام رحيم عبيد90221622424026067

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي كاظم عبد90231622424026070

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد هللا حريص90241622424026072

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مناحي معتوق90251622424026073

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد حسين سلطان90261622424026075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسب خزعل90271622424026076

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم رحيم عبيد90281622424026078

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء وديع ناظم عبد الواحد90291622424026079

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهره نتيش سلمان جفيل90301622424026080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن لفته حبيب90311622424026084

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب علي حبيب دايخ90321622424026085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينه علي غازي جاسم90331622424026093

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0089.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيساره حازم عبد الوهاب يوسف90341622424026094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيساره محسن كاظم حسين90351622424026098

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسجى حسان عبد الشيخ محيي90361622424026099

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسمانه عادل علي حسين90371622424026101

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيشهد ضياء غالب شلواط90381622424026102

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيشيرين علي حسن مكي90391622424026104

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيطيبه عباس عبد الباري عبد الحسين90401622424026107
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد عوده صالح90411622424026109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعال فرحان ذياب خضر90421622424026110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء جبار هاشم90431622424026112

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه ايمن رشم جوالن90441622424026114

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم هاشم عبد الواحد90451622424026117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر عدنان عيسى90461622424026118

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا ستار عبد هللا90471622424026123

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية627.0089.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه قيس خبور حمزه90481622424026127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عريبي صحن90491622424026128

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرتضى عبد الرزاق وهيب90501622424026131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم هاني حريص90511622424026133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي عزيز هادي90521622424026134

كلية العلوم/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمروه عبدالحسن نعمه علي90531622424026136

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم باسم محمد عبد علي90541622424026137

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم خيون كاظم مبارك90551622424026139

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم علي كاظم عباس90561622424026140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمسره حامد يازع جمعه90571622424026143

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمعصومه داخل جبار عبد الزهره90581622424026144

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمالك سالم مهلهل مشتت90591622424026145

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينبا وفي احمد نعيم90601622424026150

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينجاة رمضان عبد علي ابراهيم90611622424026151

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينرجس عباس عبد الحسين داغر90621622424026153

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينهايه مسلم جخيور عبود90631622424026156

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي خير هللا عاتي90641622424026158

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهبه جعفر عدنان عبد90651622424026163

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهبه حيدر سالم عبد الزهره90661622424026164

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهدى منذر صدام صيهود90671622424026165

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائييقين عباس قاسم محمد90681622424026171

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيام البنين اباذر كامل محمد90691622424027001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائياية عالء عبد لعيبي90701622424027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيايمان حسن عبد هللا حسن90711622424027003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيحنان عدنان حامد احمد90721622424027004

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيحوراء عادل عبد االمير احمد90731622424027006

كلية العلوم/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء جالل مشط علي90741622424027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم محمود90751622424027011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء صدام حسين مرزوق90761622424027012

كلية التمريض/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد منور شهيب90771622424027015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهرة غريب احمد هاشم90781622424027016

كلية العلوم/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيساجدة رعد هويدي حنتوش90791622424027020

كلية اآلداب/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيفاطمة جميل كريم الزم90801622424027025
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كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيلجينه صالح حسن حسين90811622424027029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية608.0086.86ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيندى كاظم داخل راشد90821622424027034

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينوف عمار غازي محمد90831622424027036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيأمل رحيم هليل سرحان90841622424028001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيآمنه رحيم خزعل مصاول90851622424028002

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيآيه أحمد حاجم محسن90861622424028003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيابرار محمد جبار طعيمه90871622424028004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيابرار هادي كريم عبد90881622424028006

كلية القانون/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياساور عدنان جاسم عوده90891622424028007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسماء محمد عبد هللا عكاب90901622424028008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيافنان جمال عبد الحسن احمد90911622424028009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيافنان عبد هللا طعمه عبد الرحمن90921622424028010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيام البنين صبيح خزعل مصاول90931622424028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد مكي محمد90941622424028012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايمان وليد برغش عزيز90951622424028013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين يوسف رجاء عنيد90961622424028017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيتقى حيدر عبد الكاظم عبد الحسن90971622424028019

كلية الصيدلة/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم برجس حمود90981622424028020

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0091.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحوراء مصطفى عبد هللا احمد90991622424028023

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيدعاء شمخي عبد علي محمد91001622424028024

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيدعاء قيس رحمه يزل91011622424028025

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس هاشم حمزه91021622424028027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد شهيب91031622424028029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء عايد مطير هاشم91041622424028031

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح نجم عبد91051622424028032

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء فرقد ناصر طاهر91061622424028033

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم حسين حاوي91071622424028034

كلية القانون/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان يونس خزعل91081622424028040

كلية القانون/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب منتظر جبار عاتي91091622424028042

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشكران محمود عبد الحسن عذاب91101622424028048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشهد عبد المحسن كريم طاني91111622424028049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشهد محمد سالم عيسى91121622424028050

كلية العلوم/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيعذراء حسن هوله عامر91131622424028051

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمد ملوح حمد91141622424028054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان ابراهيم لعيوس91151622424028055

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه ظاهر غاوي عبيد91161622424028056

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء محمد خضير91171622424028057

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاخر قادر خضير91181622424028059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه مشتاق ابراهيم خليل91191622424028060

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0090.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي ناصر عبد هللا91201622424028061
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد حسن حسين91211622424028063

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيكوثر عدنان رزاق علي91221622424028064

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم عبد الكريم عبد العزيز91231622424028066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية392.0056.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم جمعه نجم عبيد91241622424028067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم حامد طعمه معيوف91251622424028068

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم فراس كريم ابوعويه91261622424028070

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيميسره محمود عبد الحسن عذاب91271622424028072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية418.0059.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ هيثم احمد شهاب91281622424028073

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور عالء حامد حمود91291622424028078

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور قاسم حيدر جاسم91301622424028079

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينوف يعقوب يوسف عبد المحسن91311622424028080

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهبه يعقوب يوسف عبد المحسن91321622424028081

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهديل هادي صالح علي91331622424028082

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائييقين حامد مهدي عبد الحسن91341622424028083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيابرار حسن طعمه علوان91351622424029001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياريج مهدي مولود توفيق91361622424029003

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد صدام كاظم91371622424029004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيايه محمد عطوان محمد91381622424029005

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبراء حارث صالح عبد القادر91391622424029006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيرسل كاظم كطامي موحان91401622424029009

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر حمود فرحان91411622424029011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء فيصل خشجوري خادم91421622424029013

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم تركي الزم91431622424029014

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار جاسم عزيز91441622424029015

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيشهد سامي هارف عامر91451622424029021

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيشهد منذر ابراهيم حميد91461622424029022

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيعذراء باسم لطيف خضير91471622424029024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة458.0065.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيعذراء سالم علي راضي91481622424029025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمه انيس عبد الكاظم عبد الجليل91491622424029027

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد احمد91501622424029028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيكوثر هاني درويش جاسم91511622424029034

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمسره حسن سلمان موسى91521622424029037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائينور الهدى يوسف داود سلمان91531622424029042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائينور صباح نوري حميد91541622424029043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتاحيائيريمان علي معتوق يعقوب91551622424031003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتاحيائيساره حيدر ناجي هاشم91561622424031006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبتول علي قدوري اميري91571622424033003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد لعيبي حسن91581622424033005

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرانيا علي عبد هللا جبر91591622424033006

كلية العلوم/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيروان سامي رزاق فرج91601622424033009
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كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب عادل ديوان نيشه91611622424033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى خالد خليل تايه91621622424033020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسمر احمد رضا حسين91631622424033021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيضحى وليد سعيد علي91641622424033022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيغدير سعدي عبد المعبود عبد الصمد91651622424033023

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة421.0060.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي موسى عبد النبي91661622424033027

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيام البنين باسل محسن عيكش91671622424035001

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيام البنين يقظان سامي سالم91681622424035003

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائياية عبد الجليل كامل عبد هللا91691622424035004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائياية كريم جلوب جبر91701622424035005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيبنين احمد سوادي محمد91711622424035009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيبنين هادي صادم مصاول91721622424035012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة451.0064.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد كاظم خضير91731622424035013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيجنات حسين غتر مثني91741622424035015

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد احمد خضر91751622424035017

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيرتاج وسام صباح نجم91761622424035022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيرند طارق حسين زعالن91771622424035023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيريام رياض عبد الكريم سلمان91781622424035024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزهراء حسيب حمود حسين91791622424035025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد عسكر91801622424035026

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء صالح حسن علي91811622424035027

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب حسن فالح عبد الجبار91821622424035028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية409.0058.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينة اياد مهدي حميد91831622424035032

كلية التمريض/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيسماء خالد عباس قنبر91841622424035033

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيصابرين عماد عبد الواحد محسن91851622424035035

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيطيبه ضياء علي نعمة91861622424035036

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الرضا امين محمد91871622424035037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط674.0096.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسنين لعيبي سالم91881622424035041

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم فزاع عبد هللا91891622424035043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي جاسب محمد91901622424035045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيفاطمة محسن كاظم غنيم91911622424035047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيقمر رياض جاسم كويني91921622424035050

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيلطيفة جابر عالء شمخي91931622424035051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيمريم ليث حيال شلغم91941622424035054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيمنار عدنان جعفر هاشم91951622424035056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حسن ابراهيم مظلوم91961622424035058

كلية العلوم/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينور الهدى وسام قاسم محمد91971622424035060

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينور عامر عبد الرزاق ثامر91981622424035062

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينور عدنان حسين صعيبر91991622424035063

كلية اآلداب/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينور كاظم حسين فياض92001622424035064
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كلية التمريض/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيهبة هللا عماد يوسف صباح92011622424035066

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0089.86ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيهدير جبار محمد خضير92021622424035069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيياسمين رائد عبد اللطيف عبد الرزاق92031622424035070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيايمان عباس هاشم عبد الزهرة92041622424036002

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين سمير محسن شراد92051622424036003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنان شعبان معال حول92061622424036005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقية مجيد مختاط منوخ92071622424036010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم عبد العباس92081622424036012

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عبد االمير صنكور جباره92091622424036014

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب غياض صبيح طعيمة92101622424036015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب محسن طهيوش حمود92111622424036016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب نزار سعيد حميد92121622424036018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيضحى حسن جاسم كاظم92131622424036019

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0090.29ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيضحى عبد الكاظم عبود كاظم92141622424036020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيكوثر سلمان عبد االمير ناصر92151622424036023

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتاحيائيهاجر ناظم عبد الرزاق سلمان92161622424036025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيمريم رعد حسين عزيز92171622424037003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيابرار رائد عبد الحميد سلمان92181622424038001

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياديان حسن قاسم حسن92191622424038003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيام البنين هادي سلمان فضيل92201622424038007

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياماني هاني مهدي شهاب92211622424038008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات حسن عبد الكريم عصفور92221622424038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات يعرب عبد االمير عبد الكريم92231622424038011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبدور جابر عبد الخالق جابر92241622424038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبراءة عبد االمير كاظم فيصل92251622424038013

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل قابل شهاب92261622424038016

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتبارك جهاد هادي سهر92271622424038017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيجنات بهاء جواد خضير92281622424038019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيجنان اسعد عبد الباري عبد الكريم92291622424038021

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدالل جواد كاظم عبود92301622424038022

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرهف رائد يوسف عبد الحافظ92311622424038025

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء سامي حمدان كاظم92321622424038029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير حسين عباس92331622424038031

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهرة علي يوسف رمح92341622424038033

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم يعقوب يوسف92351622424038037

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب ماهر مكي عبد االمام92361622424038038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره شري عبود حنتوش92371622424038041

كلية الزراعة/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره عقيل مهدي مزعل92381622424038042

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسرى علي حسين علي92391622424038044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشروق رياض احمد محمود92401622424038046
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كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد منهل محمد عبد الرسول92411622424038047

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير عادل محمد جواد جادر92421622424038051

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم شنيت خلف92431622424038052

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسل يعقوب يوسف92441622424038053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن كاطع نيسان92451622424038054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين عبد الكريم عصفور92461622424038055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي رسن92471622424038056

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل غانم عبود92481622424038057

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين عبد الرحيم ناصر92491622424038058

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الزهرة عطيوي احمد92501622424038059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبود نجم عبود92511622424038060

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء سامي باقر92521622424038061

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة فراس كاظم عبود92531622424038062

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة وليد عبد الكريم عباس92541622424038065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفدك عبد المحسن محمد محسن92551622424038066

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمروة عادل احمد رمضان92561622424038067

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمروة ميثم عبد االمير عبد الجبار92571622424038068

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم احمد علي حسين92581622424038069

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمها ميثاق طالب محسن92591622424038070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبا محمود مجيد جراد92601622424038072

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى سمير شاكر عبد المجيد92611622424038073

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر عيسى سلمان صالح92621622424038077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائييقين محمد علي حسين92631622424038079

كلية اآلداب/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االلباب االهلية للبناتاحيائيصفا واثق طالب علي92641622424039002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيمينا مازن عبد الواحد كبيان92651622424040005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائينسمة محمد ناصر كريم92661622424040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيابرار حسين علي حسين92671622424041001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيام البنين احمد حسين فرج92681622424041004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيبتول دريد صبيح صاحب92691622424041005

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيحنين حسن حلو شبوط92701622424041007

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيسارة محمد عبد الحسن مهجر92711622424041010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيساره عمار علي حسين92721622424041011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيشهد جهاد كاظم صخي92731622424041012

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيفاطمة صباح يونس عبد هللا92741622424041014

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيمريم سعد خير هللا صالح92751622424041017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيمنة  هللا عادل صادق وكر92761622424041019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائينور عبد السالم محمد جابر92771622424041020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيغدير جول جبار صنكور92781622424041021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيازهار مرتضى جاسم زغير92791622424044003

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائياالء عبد الرحمن جبار عباس92801622424044012
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيام البنين ساري جاسب سدخان92811622424044015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيام البنين عادل علي انتيشون92821622424044016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيامال عالء نعمه علي92831622424044023

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائياماني علي تفاك حجيرش92841622424044024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيامل سالم جلوب ياسين92851622424044025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايات صالح ثويني نغيمش92861622424044027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايات عدنان سلمان صالح92871622424044028

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايات محيي هاشم صينخ92881622424044029

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيايالف مشتاق طالب عبد علي92891622424044031

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبتول سامي شنان رحيمه92901622424044033

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبتول عمار جواد كاظم92911622424044034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبركات محمد صبر محمد92921622424044035

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبسمله ناظم فضيل عليوي92931622424044036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبنت الهدى قصي جوال هاشم92941622424044037

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبنت الهدى ميثم خلف طاهر92951622424044038

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبنين فاضل محمد جاسم92961622424044042

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبنين قيس جبار جابر92971622424044043

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيبنين مامون خير هللا صكر92981622424044044

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيتبارك عوده جدوع اسود92991622424044046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيجنات عباس عاتي حجيرش93001622424044049

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيحال رياض كامل داغر93011622424044050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيحنان وسام خلف والي93021622424044051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيحوراء سلمان عباس جوده93031622424044053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيحوراء لطيف عريبي مجبل93041622424044055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيرقيه عبد هللا جارح كبيش93051622424044059

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيرقيه عماد جبار غاوي93061622424044060

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيرقيه نصير كامل سالم93071622424044062

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء حامد عبيد عوكي93081622424044068

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء صباح عبد هللا محسن93091622424044074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس جبار حسن93101622424044076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد ثجيل سكر93111622424044079

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عوده عبد علي93121622424044081

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية648.0092.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء فرقد عبد الحسين طفطاف93131622424044083

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء مقدام سمير عبد93141622424044084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء ميثاق ناظم شناوه93151622424044085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة472.0067.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل سالم حميد93161622424044087

كلية اآلداب/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب امين طاهر عزيز93171622424044091

كلية العلوم/جامعة كربالء617.0088.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب باسم حسين علي93181622424044092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب جبار لفته ناصح93191622424044093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب جواد عبد الرحيم يعقوب93201622424044094
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كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب حسين عوده لفته93211622424044097

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب صفاء سليم نعمه93221622424044099

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين اخميط علي93231622424044101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب عقيل جوال هاشم93241622424044102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب علي هاشم جابر93251622424044104

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب فاخر لطيف كماش93261622424044106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينب مالك نجم الزم93271622424044107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيزينه احمد نتيش والي93281622424044109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيسجى ظافر فرج فاضل93291622424044111

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيسجى ماجد طالب سدخان93301622424044112

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيسجى ناظم مهلهل نتيش93311622424044113

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيشمس الضحى خلدون عبد الرضا جاسم93321622424044117

كلية التمريض/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيصبا مهدي محمد مهدي93331622424044118

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيطيبه سعد قاسم عبد93341622424044121

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيطيبه عماد ناصر لعيبي93351622424044122

كلية اآلداب/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء قاسم محمد جهلول93361622424044128

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم حسين علي93371622424044129

كلية العلوم/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه جهاد عبد الحسين سلمان93381622424044131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه صادق خلف93391622424044132

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه ربيع عبد الكاظم صالح93401622424044134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل هاني نيشان93411622424044136

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم محسن مزعل93421622424044137

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد كامل رمضان93431622424044138

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه مالك نجم الزم93441622424044141

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين حنتوش93451622424044142

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كامل مختاض93461622424044143

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد مفتاح باروت93471622424044144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر عبد الرضا حسن93481622424044146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيفرقان فؤاد عباس عبد الكريم93491622424044149

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم رزاق خير هللا حبيب93501622424044155

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمريم كاظم جبر ناصر93511622424044156

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمسره طارق حسين علي93521622424044159

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمنار هاني ساري سالم93531622424044161

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيمنن علي هادي جابر93541622424044162

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينبا طاهر جمعه عذاب93551622424044165

كلية القانون/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينجوى شهيد عبد الرضا عبد علي93561622424044169

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينرجس جواد فرحان زعالن93571622424044170

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار684.0097.71ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينرجس راهي عبد العباس طاهر93581622424044171

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى خلف كاظم والي93591622424044175

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى معتز عبد الستار محسن93601622424044177
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى ميثم عبد الحسين حبيب93611622424044178

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور الهدى ميثم كامل منصور93621622424044179

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0093.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور علي عامر مهوس93631622424044181

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز639.0091.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور قصي هاشم مجيد93641622424044183

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية408.0058.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينور منذر صبر علي93651622424044184

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائينوره ماجد عاكول عريبي93661622424044187

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهاجر رعد عاشور عران93671622424044189

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهبه جمعه خضر خلف93681622424044192

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهبه يقظان فرج فاضل93691622424044193

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهدى باسم ابراهيم زغير93701622424044194

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهدى فؤاد سالم غدير93711622424044197

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيهدى وسام محمد عبيد93721622424044198

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتاحيائيوجدان مرتضى علي كاظم93731622424044200

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد93741622424046004

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيمريم عالء طعمه عبود93751622424046008

كلية الزراعة/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائينور حسين خضير سعدون93761622424046010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيابرار سعد مائع شائع93771622424047001

كلية اآلداب/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيابرار محمد صبح خليف93781622424047002

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيامل طاهر حاتم ضايف93791622424047006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات جمهوري مطشر زري93801622424047007

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات نجم مليج حسن93811622424047008

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائياية احمد زناد عبد السادة93821622424047009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايناس فالح ثجيل فليح93831622424047010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبتول طاهر جخيم شريع93841622424047012

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسين محارب93851622424047014

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتقى مبارك جحيل طارش93861622424047016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيجنات ثائر عبد الرحمن حميد93871622424047017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء وطن هاشم شناوة93881622424047019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيخديجة عيدان نجم محمد93891622424047020

كلية التمريض/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيدعاء مرتضى فهد عبد الحسين93901622424047021

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0068.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرحاب داخل فرهود فهد93911622424047022

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء ربح منخي غضبان93921622424047024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم عامر عبد النبي93931622424047029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب باسم عبد الحسين طارش93941622424047031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب ثامر جبر حلبوص93951622424047032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم طاهر حسن93961622424047036

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب وائل عبد الحسين مدلول93971622424047037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشروق عيد عبيد محسن93981622424047039

كلية اآلداب/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشهد مبارك فالح سلمان93991622424047040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيشيماء محسن حمد خشان94001622424047042
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد جواد جميل عبد الجليل94011622424047045

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيغالية مصطفى خلف زري94021622424047046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيغدير عاصي راضي مبارك94031622424047047

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيغدير علي عويز كريدي94041622424047048

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمريم حسين عبد الكريم عبد هللا94051622424047056

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمريم مازن نعيم خليل94061622424047057

كلية اآلداب/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمالك محسن كوزان امريهج94071622424047059

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمنار واثق هادي محسن94081622424047061

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمنى صالح عماش عمير94091622424047062

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور الهدى مازن مجيد عبيد94101622424047067

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهدى حيران مجيد صبر94111622424047070

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائييقين محسن حمد خشان94121622424047073

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيام البنين فارس عبد محمد94131622424048002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائياماني جليل عبد نبات94141622424048003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيايمان محمد حيران جاسم94151622424048006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيبنين حسن مري والي94161622424048007

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيحياة نمر عبود مطر94171622424048010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيدنيا حسن نجف عبد94181622424048011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب سعد رزاق شراد94191622424048014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب فرحان شالل عليوي94201622424048016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية401.0057.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي سلمان العيبي94211622424048017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسارة عماد عبد الرحمن محمد94221622424048018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية541.0077.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الحميد ياسر عمير94231622424048019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسها قاسم محمد جبر94241622424048020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيشمس عالء عبد الحسن رمضان94251622424048021

كلية علوم البحار/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيشهد حسين كاظم جودة94261622424048022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيصفا قسام هود عجيل94271622424048024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيطيبة عباس مهنه محسن94281622424048025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعيد فاضل عباس94291622424048026

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم اسامة احمد94301622424048027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيفاطمة ناصر عبهول كسار94311622424048029

كلية القانون/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيكميلة نصر عوده حاتم94321622424048030

كلية اآلداب/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمالك اسعد حميد نجدي94331622424048032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمنار علي بنوان جواري94341622424048033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمها زكي عبد هللا غركان94351622424048035

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينادية علي كاظم عليوي94361622424048037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينبأ سلطان هود عجيل94371622424048038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيهدى ماجد مهدي عبد الحسن94381622424048048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد شلش عبد هللا94391622424049001

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيمالك حيدر عايد جابر94401622424049002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيمنار علي عودة زيبك94411622424049003

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائينعمة ابراهيم عدنان ابراهيم94421622424049004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية572.0081.71ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيابابيل يوسف داود احمد94431622424050001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائياشجان صباح عنتيك كاصد94441622424050003

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيام البنين قاسم عبد الحسن طالل94451622424050005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيام البنين فيصل غازي غانم94461622424050006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيام البنين مشتاق كامل كاظم94471622424050007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائياية وصفي طاهر عبد الواحد94481622424050009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيايمان سعد عويد رزيق94491622424050010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيبدور رحمن كاظم محسن94501622424050011

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيحوراء جميل ناصر عبود94511622424050014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيدعاء اسعد عزيز حمزه94521622424050015

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيرباب سلمان باهض مبارك94531622424050016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيرباب يحيى عبد الصمد فاضل94541622424050017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيرحاب عالء عبد فزع94551622424050018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيرقيه وليد عبد الحسين مهود94561622424050019

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيرهام مؤيد احمد باهض94571622424050020

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي جواد94581622424050021

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم هادي كريم94591622424050023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاطع شاكر94601622424050024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهراء نافع محسن حمد94611622424050025

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد خزعل العيبي94621622424050027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600.0085.71ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيساره كاظم طالب سدخان94631622424050030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيسليل رائد حسين موسى94641622424050031

كلية اآلداب/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيعذراء جاسم جمعه جابر94651622424050033

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيغفران نعمه حميد اليذ94661622424050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيفاطمة زاجي رمضان عبد الحسين94671622424050036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمد عبد الساده ماضي94681622424050038

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصر كامل عبيد94691622424050041

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيلمى عواد جواد كاظم94701622424050043

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمروه نظير عبد الزهره احمد94711622424050045

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمريم شاكر عبد الحسين حزام94721622424050048

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائينرجس كاظم عبيد كاصد94731622424050050

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيهديل حسن منهل مسيم94741622424050051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياديان اسعد مهودر عزيز94751622424051005

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان544.0077.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياسراء جواد حنتوش سعيد94761622424051008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية416.0059.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء ابراهيم مجيد صافي94771622424051010

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء عبد المطلب عبد الجليل عبد الزهره94781622424051012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء فاضل عبد الرحيم حسن94791622424051013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء هاني لعيبي عبد الزهره94801622424051014
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية387.0055.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين ايوب عبد الحسن موسى94811622424051017

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين علي كاظم الزم94821622424051020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين كاظم عبد الحسين عبود94831622424051021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد محيي ماجد94841622424051022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين مشتاق طارق ماهود94851622424051023

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين واثق كامل عبد هللا94861622424051025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياماني رياض عبد اللطيف فرعون94871622424051026

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيامل رحمن جاسم محمد94881622424051027

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيانعام شاكر جابر غريب94891622424051032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيانعام محمد حميد عيسى94901622424051033

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايات جواد عبد الكاظم محارب94911622424051036

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايات عباس موات مظلوم94921622424051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الحسين عطيه مكراف94931622424051040

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايمان يعقوب عامر غميس94941622424051041

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايه عبد العظيم جاسم محمد94951622424051042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبتول حسين عبد الزهره عبيد94961622424051044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبدور عبد السجاد لفته كريم94971622424051046

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيبيداء مثنى حاكم محمد94981622424051050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحنين جبار حمود عبد الرضا94991622424051054

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر قاسم بدر95001622424051058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء مؤيد قاسم عبيد95011622424051060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيختام اسماعيل خير هللا مرسول95021622424051061

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيخديجة سعد عزيز محمد95031622424051062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرانيه منذر طارق ماهود95041622424051067

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الحسين علي مجبل95051622424051070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرقيه ابراهيم عدنان نصيف95061622424051071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل612.0087.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرقيه عوده جاسم حبش95071622424051073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرواء سالم طعمه ثابت95081622424051076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيروان رائد عبد الكريم احمد95091622424051077

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد شعالن عبد العباس95101622424051080

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الحر خنياب95111622424051081

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل طارش كريم95121622424051083

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء حكيم حمدي محمد95131622424051085

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء حكيم منصور مخيور95141622424051086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء خيري لفته كريم95151622424051087

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن غني صيوان95161622424051097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العظيم ثامر95171622424051099

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء ياسين لفته حسين95181622424051103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب حسن عبد الزهره عبد الحسن95191622424051108

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر جمعه حسين95201622424051109
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كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب خلدون خضر احمد95211622424051110

كلية التمريض/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب داخل حسين عباس95221622424051111

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب ستار صاحب دوخي95231622424051113

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب سالم ابراهيم غدير95241622424051114

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب ضياء عوده جاسم95251622424051115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد السجاد جبيش هادي95261622424051119

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الولي حمزه عبد الزهره95271622424051121

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل مايع خضير95281622424051123

كلية التمريض/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد حنتوش حمود95291622424051126

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب مظاهر يعقوب مجبل95301622424051128

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب ناجي هندي جدوع95311622424051130

كلية اآلداب/جامعة واسط484.0069.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب هادي عبد الحسن علي95321622424051131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيساره عبد الباري خيبر بخاخ95331622424051136

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيساره قاسم صحن اسحاق95341622424051138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسجود جواد عطيه مكراف95351622424051141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسجى ميسر حسن نجف95361622424051143

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسجى نائل توفيق عبد العزيز95371622424051144

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسحر باسم عبد الشيخ راضي95381622424051145

كلية طب االسنان/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسرى علي كاظم مطشر95391622424051148

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسكينه حمد سلمان احمد95401622424051150

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسكينه عبد العباس شريف حبيب95411622424051151

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسكينه عيسى جليب منجل95421622424051152

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسلسبيل عائد عبد الحي عبد االمام95431622424051154

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيشهد داخل بدر ياسين95441622424051158

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيشيماء حسن عبد العزيز مصبح95451622424051160

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيضحى ثائر صبار فاضل95461622424051163

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيضحى عباس عاشور عباس95471622424051164

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيطفوف رحيم بغيه حبوب95481622424051165

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد ريحان ثنيوي95491622424051166

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيعبير مصطفى داود سلمان95501622424051167

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيعذراء امين عاشور عبد المحسن95511622424051168

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيغدير عباس كاظم احمد95521622424051171

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ارشد نجم عبد هللا95531622424051174

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير محارب حليفي95541622424051175

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاكم عبد الرزاق كاظم95551622424051178

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض فاضل غالب95561622424051181

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه زياره علوان عبد هللا95571622424051182

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الباري يعقوب وهاب95581622424051186

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحي احمد خلف95591622424051187

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غالب سلمان عبد علي95601622424051197
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كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حمزه كاظم95611622424051198

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم جرمل غانم95621622424051202

كلية العلوم/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفرح قصي مردان حمود95631622424051204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفليحه عبد الحسن لفته كريم95641622424051207

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيكوثر ياسين ناصر حنف95651622424051210

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الحسن لفته كريم95661622424051212

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمروه مسلم سبتي منشد95671622424051213

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمروه وليد اسحاق ناصر95681622424051215

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية665.0095.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم سعيد كاظم مرسول95691622424051217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم صيهود عبد النبي صيهود95701622424051218

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم كريم عبد الصاحب ثامر95711622424051223

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم مكي ناصر لفته95721622424051224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمعصومه لطيف حسن عبود95731622424051225

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمنار بشار ناصر كاظم95741622424051227

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمنار رحمن غازي حمد95751622424051228

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمها حامد كحيوش كاظم95761622424051230

كلية التمريض/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينبا رمضان كاظم علي95771622424051234

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى اسعد مايع كاظم95781622424051239

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى بسام جمعه عبد الرحيم95791622424051240

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى طارق عبد الحكيم مونس95801622424051242

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى فالح رزاق حاجم95811622424051244

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهبات باسم محمد علي سالم95821622424051250

كلية القانون/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهبه رغد ريسان زغير95831622424051251

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى ابراهيم كاظم مهوس95841622424051253

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى نجاح عبد الواحد علك95851622424051255

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيورود مؤيد ابو الهيل خميس95861622424051256

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيوصال صالح فارس مزيد95871622424051258

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية680.0097.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيايالف طارق هادي محمد علي95881622424052002

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيبتول عدي جميل كريم95891622424052003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء صباح عبود علوان95901622424052008

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر عيدان عبود95911622424052012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر مجيد عبد الساده95921622424052013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد شبيب باشخ95931622424052014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل حسن مطير95941622424052017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد علي نجم95951622424052021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء يعكوب عيسى يعقوب95961622424052023

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد برغال95971622424052025

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينه حامد كاظم موسى95981622424052028

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيشهد كريم عادل جخيور95991622424052032

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الباري صالح96001622424052039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد الرزاق خشان96011622424052040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه طه شالكه عجه96021622424052041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم راضي96031622424052045

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمة وائل علي سوادي96041622424052046

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيكفايه حسين سليم علي96051622424052047

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمالك سعد جلوب خلف96061622424052048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمها عباس ناصر يوسف96071622424052049

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينرجس ساجت جميل غانم96081622424052051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينور  سمير باقر حسين96091622424052052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدنان بوهان سعدون96101622424052053

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل هاشم علي96111622424052054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينورالهدى حسون اسماعيل عجر96121622424052055

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الجنات االهلية للبناتاحيائيالهام رمزي صبيح مهوس96131622424053001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقية معن طه علي96141622424055001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياروى زكي عبد الحميد عبد المجيد96151622424056001

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياية شاكر محمود علوان96161622424056003

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا ناجي حريجة96171622424056004

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0089.14ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عاشور سلمان96181622424056005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيجمانة احمد عبد الرزاق عبد الرحيم96191622424056006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيحوراء غالب عبد الرضا محسن96201622424056007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن جالب محسن96211622424056011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيسارة طارق كاظم خضير96221622424056013

كلية اآلداب/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيسكينة صدام عباس ناصر96231622424056014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيضحى مؤيد عبد الرحمن محمد96241622424056016

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيعلياء عماد صدام نعمة96251622424056017

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الهادي عبد الكريم احمد96261622424056018

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الكريم مجاهد ياسين96271622424056020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيمنى مكي عبد الستار عبد العالي96281622424056021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائينبا عباس فاضل محمد96291622424056022

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائينداء طه جمعة احمد96301622424056023

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائينريمان هيثم عبد الباقي عبد الواحد96311622424056024

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيهاجر عدنان سلطان فاضل96321622424056026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائياطياف عبد الكاظم يونس عودة96331622424057002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيايات طالب كامل شيحان96341622424057006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم عبد الحسن مرزوك96351622424057009

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك ليث عبد الزهرة مسافر96361622424057010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء سمير احمد حميدي96371622424057012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيدعاء امين جعفر جياد96381622424057016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة476.0068.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيدعاء رائد فالح راضي96391622424057017

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيرقية صالح حسن دهر96401622424057018
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كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم رسول جابر96411622424057021

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم مطر فاضل96421622424057022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عاشور صالح96431622424057025

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء ليث جميل جاسب96441622424057026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء614.0087.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن عبد الزهرة عبود96451622424057029

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب فالح حسن دهر96461622424057031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب معد خلف درجال96471622424057032

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيسارة محمد سالم محمد96481622424057033

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيشهد محمد موحي محمد96491622424057038

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيطيبة احمد نجم الدين عبد الحبيب96501622424057041

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة رافد كاظم عبد النبي96511622424057044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0088.71ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة قادر نعمة جاسم96521622424057046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد جاسم داغر96531622424057048

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيلقاء شعبان خير هللا مفتن96541622424057053

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم عبد المحسن ناصر ناجي96551622424057055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى عبد الرزاق صابر96561622424057057

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينبأ باسم جمعه قنطار96571622424057058

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان630.0090.00ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيندى واثق عبد النبي نعمة96581622424057059

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهدى مسلم خليل نعمة96591622424057062

كلية التمريض/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيوديان علي ساري عودة96601622424057063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيياسمين مصطفى عبد الزهرة باهض96611622424057064

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائياالء فاضل قدوري ضيدان96621622424058002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيانوار كريم عبد الساده شخير96631622424058003

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيايات احمد يامن رشم96641622424058004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيتبارك عمار عبد الرضا بدر96651622424058006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيحكمه ماجد هندال عوفي96661622424058007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة606.0086.57ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيزهراء راقي عبد الحي لفته96671622424058014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيسجى صالح ثامر راضي96681622424058022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0066.43ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيسفانة محمد علي احمد96691622424058023

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الستار محسن صالح96701622424058025

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيكوثر كريم حاتم منوخ96711622424058027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد العظيم مولى علوان96721622424058029

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0090.57ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيندى نظير صبار حسن96731622424058031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائينرجس مبارك ياسين مرجان96741622424058032

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيهبه احمد كاظم صلبوخ96751622424058033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيايات ثائر فرج فاضل96761622424059006

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيايثار رحمن خضير عبد علي96771622424059007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى احسان سلمان داود96781622424059009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيدانية مخزوم صبيح جمعه96791622424059011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيرقيه خيري يعقوب يوسف96801622424059013
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عاتي غياض96811622424059016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق عودة نعيم96821622424059017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب بسام هاشم محسن96831622424059018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب قصي عبد الحسن كاظم96841622424059022

كلية العلوم/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب مفيد حسن حمادي96851622424059023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيكوثر صباح حسن مصبح96861622424059029

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيمروة فالح حسن علي96871622424059030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى577.0082.43ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائينادين نبيل لطيف محمد96881622424059031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيهدى عدنان جبار عريمش96891622424059033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيوقار حيدر خليل عاشور96901622424059036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائياسماء علي عبيجي مكلف96911622424060003

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيايات رشيد عامر فرهود96921622424060005

كلية اللغات/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيبراء حسين بريو جلوب96931622424060009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيدعاء ثائر عبد هللا صابر96941622424060014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الباري شبانه عبد هللا96951622424060016

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرقيه عصام صمد عبد هللا96961622424060017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين منجل96971622424060020

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر صبري شبر96981622424060021

كلية القانون/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم جمعه96991622424060023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين حنون فرحان97001622424060027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز653.0093.29ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب زاهد مروح عباس97011622424060032

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب طه محمود عبود97021622424060033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الخالق محمد ضيدان97031622424060034

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيساره محمد شالل عبد الكريم97041622424060036

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيسجى جبار عبد الرزاق عبد الحسن97051622424060037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيضحى عبد االمير عبد الحسين عباس97061622424060039

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيضحى علي عطيه عيدان97071622424060040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0079.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيغدير عمار جواد عبيد97081622424060044

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد قادر حسن97091622424060047

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمة سمير كاظم هادي97101622424060048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد جعفر عبد علي97111622424060049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمه يعقوب يوسف ابو الهيل97121622424060052

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل558.0079.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم توفيق صينخ جعفر97131622424060054

كلية اآلداب/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم احمد حسن97141622424060055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم حازم توفيق حسين97151622424060056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم رائد عبد الحي لفته97161622424060057

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم عزيز باشخ مشيجل97171622424060058

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم عيسى علك صدام97181622424060059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينور غالب عاشور صبار97191622424060061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينور نجم عبد هللا حاتم97201622424060062
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيام البنين هيثم علي حسين97211622424061003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياماني هشام احمد هاشم97221622424061004

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيانوار سالم محمد جاسم97231622424061005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيايات ستار حسن عباس97241622424061006

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيايات مجيد قاسم مجيد97251622424061007

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياية فراس جاسم محمد97261622424061008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيايالف جالل ناجي فهد97271622424061009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين سمير عباس محي97281622424061013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكريم عبد الزهره حسين97291622424061014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم حسن محمود97301622424061015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد صالح رشك97311622424061016

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيتبارك فيصل علي فهد97321622424061017

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود كاظم جاسم97331622424061018

كلية اآلداب/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيجمانه مصطفى جاسم احمد97341622424061020

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيحنين جهاد ابراهيم جعفر97351622424061021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيحوراء حازم ستار عاكول97361622424061022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيخالده عبد السالم يوسف محمود97371622424061024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيدعاء رياض سالم احمد97381622424061025

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد احمد هاشم97391622424061026

كلية علوم البحار/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيديمه ساهر محمد ناجي حسن97401622424061027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيرسل رافد ياسين عبد الرزاق97411622424061028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيرقيه عماد هاشم قاسم97421622424061030

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسنين عبد الساده مهدي97431622424061032

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0093.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهره علي حسن حسين97441622424061037

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب احمد شاكر طه97451622424061038

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب سبع نعيم فارس97461622424061039

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عبد الوهاب محمد97471622424061040

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينه ميثم فاضل عبد الرضا97481622424061042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيساره صالح اجنام بنوان97491622424061043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيسجى جاسم هاشم قاسم97501622424061044

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيسجى علي حسين محمد97511622424061045

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية593.0084.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيطيبه رياض نعمه عبد علي97521622424061049

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيطيبه قيس عبد اللطيف ماجد97531622424061050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد العباس جعفر ناصر97541622424061051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي حسين97551622424061052

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبود محمود عبود97561622424061056

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه فؤاد سالم احمد97571622424061057

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم جعفر ناصر97581622424061058

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم جاسم97591622424061059

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم مكي محمد97601622424061062
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عباس خضير97611622424061063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينبا عباس محسن علي97621622424061066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبد الرزاق علي97631622424061071

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناظم عبد هللا ابراهيم97641622424061072

كلية التمريض/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيهبة وسام حميد عيدي97651622424061074

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيهدى قادر حميد عباس97661622424061075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيابتهال حسن كاظم عبد الزهرة97671622424062001

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيابتهال نزار شبيب جاسم97681622424062002

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائياسراء اياد حميد عبد الحسين97691622424062005

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائياسماء منصور عبد العزيز منصور97701622424062006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائياسيل صباح كحيط عاتي97711622424062007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيام البنين عبد الكريم يعقوب عبود97721622424062008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيايات حسين شبيب جاسم97731622424062011

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيايات صالح خليل ابراهيم97741622424062013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيايات عدي عوده ناصر97751622424062014

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائياية اسماعيل مهدي عاتي97761622424062017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عدنان كريم97771622424062020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبتول زياد خيري ابراهيم97781622424062021

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبتول ناصر هالل حمود97791622424062024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبتول نزار اسماعيل باهض97801622424062025

كلية التمريض/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين بشير حميد ماجد97811622424062028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين عزيز عبد االمير مكطوف97821622424062030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين عقيل طالب عوده97831622424062031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبنين مخلص ناصر علوان97841622424062034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيحميدة عدنان جاسم صيهود97851622424062036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس مكي جميل97861622424062037

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيحوراء قاسم محسن مهدي97871622424062039

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيحوراء مهدي يوسف يعقوب97881622424062040

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيخولة راضي نور عبود97891622424062043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرباب اسعد محسن منشد97901622424062044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء بهاء جاسم زكي97911622424062048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن محمد مجبل97921622424062050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس تركي سعود97931622424062054

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد قادر مهدي97941622424062057

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء مكي كاظم ظاهر97951622424062058

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم حسين عويد97961622424062060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء618.0088.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب حامد جواد كاظم97971622424062063

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر سلطان قاسم97981622424062065

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب رافد الزم كريم97991622424062066

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم قاسم مغامس98001622424062067
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب صباح حسين ماهور98011622424062068

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب كريم علي حسين98021622424062073

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم جواد حسين98031622424062075

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0084.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم جابر عبد98041622424062076

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب يعقوب ايوب عزيز98051622424062077

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيساره ريسان خلف جابر98061622424062079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيساره عماد كريم طالب98071622424062081

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسحر جادر سبتي هجول98081622424062083

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسلسبيل صباح عباس عبيد98091622424062087

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسماء نجم عبد هللا ياسر98101622424062088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيصابرين حسن حاجم فعيل98111622424062094

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيصفا جميل عبد الشهيد نعمه98121622424062095

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيضحى عبد هللا ياسين حسين98131622424062096

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيضحى مازن فالح محسن98141622424062097

كلية التمريض/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيضحى محسن حسن علي98151622424062098

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيغدير جبار جميل طاهر98161622424062101

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الدائم جبر كريم98171622424062103

كلية التمريض/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة توفيق هاشم لفته98181622424062105

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة حبيب عبيد ضمد98191622424062106

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح جمر سالم98201622424062111

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي سعيد عباس98211622424062113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة غانم شوكه عيسى98221622424062114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مال هللا صغير98231622424062118

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة هاني شاكر جليل98241622424062121

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمة يوسف عبد القادر هاشم98251622424062123

كلية طب االسنان/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرعي عباس لفته98261622424062124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيقبس عدنان قاسم زبالة98271622424062125

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيقنوت عبد الستار حنتوش جسام98281622424062126

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيكوثر جبار حميد كريم98291622424062127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية582.0083.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيكوثر حمود عجيل حمود98301622424062128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر حسين علي98311622424062130

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيمريم محمود قاسم محمد98321622424062134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيمسار رسمي عبد مهاوي98331622424062137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيمعصومة سكندر يوسف فيصل98341622424062138

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيمها عبد خضير جياد98351622424062139

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينبأ طالل كاظم صالح98361622424062141

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد كريم ماهود98371622424062143

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينرجس هشام سلطان عباس98381622424062144

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور الهدى ظاهر فاضل عباس98391622424062145

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية655.0093.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس علي عبيد98401622424062146
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور الهدى كاظم جياد كاظم98411622424062149

كلية التمريض/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور ضياء محمد عبد الساده98421622424062152

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائينور محمد بياع عبد االمير98431622424062153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيهبة محمود هاشم حسين98441622424062157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيهجران صخي مهدي خلف98451622424062158

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتاحيائيبتول محمد حسن مصبح98461622424063002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتاحيائيزينب احمد بدر فرهود98471622424063005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيابتهال ميثاق حافظ نعمه98481622424064001

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائياسراء عبد الساده عبيد مسلم98491622424064002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائياسماء مرتضى دواي كاطع98501622424064003

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائياشواق سعد حمود مزيعل98511622424064004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائياالء حسين احمد جبر98521622424064005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيام البنين ماجد عبد االمير خضير98531622424064006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيام البنين مخلص غالب خلف98541622424064007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيام كلثوم اسماعيل كاظم كريم98551622424064008

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيامنه وسام وهيب عبد الزهره98561622424064009

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيايات رائد نزال نعيم98571622424064010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيبدريه منعم كاظم موحي98581622424064013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيبنين صالح علي كريم98591622424064014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيرقيه رائد سالم عبد الرضا98601622424064019

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيزمن جهاد عبدال عزيز98611622424064020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر موات مظلوم98621622424064021

كلية التمريض/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس عوده حسن98631622424064023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيزينب احمد امبيلس قاسم98641622424064025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم عبد الرضا جاسم98651622424064030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيساره لؤي عبد صالح98661622424064031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيعذراء فالح حسن زغيرون98671622424064032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى635.0090.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد الرضا هاشم عوده98681622424064033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد امبيلس قاسم98691622424064035

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيفاطمه امين جواد عبد الحسن98701622424064037

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد هللا وطبان98711622424064038

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن محمد دوحه98721622424064040

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماهر عوده حسن98731622424064041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيمريم حسين فاضل سداوي98741622424064044

كلية العلوم/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيمريم سمير عوده جياد98751622424064045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيميالد عبد هللا خيون ناصر98761622424064047

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائينبا كاظم خلف جاسم98771622424064048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائينرجس عادل كاظم كريم98781622424064050

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيهدى عدي عاشور مغامس98791622424064051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيهديل ثائر عبد الرحمن فاضل98801622424064052
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيام البنين حامد حسين علي98811622424065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيام البنين حسن سالم عيسى98821622424065002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيايمان منقذ علي عبد الحسين98831622424065004

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل صبيح جبر98841622424065006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا ناصر98851622424065008

كلية العلوم/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزمن امجد زباله خضير98861622424065010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عبد الزهرة98871622424065011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزينب حسين ناصر حسين98881622424065013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء حسين يوسف98891622424065014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الغفار مصطفى مزعل98901622424065015

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيشهد محمد مجيد عبد النبي98911622424065017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر محمد علي98921622424065018

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم رحمة علي98931622424065021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفرقان عدنان احمد حسن98941622424065022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية543.0077.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائياديان جاسم كاظم جبر98951622424066002

كلية طب االسنان/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيافنان مسلم جبار كاطع98961622424066004

كلية العلوم/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائياالء حمزه شهاب يوسف98971622424066005

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيام البنين سمير جبار سلمان98981622424066006

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيامنه عزيز علي ساجت98991622424066008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيامنه قاسم جبار عبد علي99001622424066009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيامنه لطيف صاحب ثامر99011622424066010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيايات احمد هاشم فتاح99021622424066011

كلية طب االسنان/جامعة ميسان692.0098.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيايناس خيري خلف محمد99031622424066013

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيايناس نعمه جوحي صحن99041622424066014

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيايه انور جميل حميد99051622424066015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبتول حسين خليل ابراهيم99061622424066017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبدور قصي ياسين طه99071622424066018

كلية اآلداب/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبراء علي نعيم عجيل99081622424066019

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الزهره صبيح99091622424066022

كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنين طارق طارش سهل99101622424066025

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنين عزيز علي ساجت99111622424066028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية686.0098.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنين فالح ثاني نحيو99121622424066029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيبنين ناظم بدران درويش99131622424066030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم صادق شمخي99141622424066031

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيتبارك بشير صدام لعيبي99151622424066032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيتبارك شهيد عبد العباس جاسم99161622424066033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد المهدي كامل خلف99171622424066035

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيتبارك وسام محمد خضير99181622424066037

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيجواهر حسام صادق كاظم99191622424066041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيحسناء صالح مهدي علي99201622424066042
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيحنين حسين سلمان خالد99211622424066044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيحنين حيدر عبد االمير معتوق99221622424066045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيحوراء خالد جميل اسماعيل99231622424066050

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيداليا ضياء هاشم حمود99241622424066054

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيديانه محمد منصور محمود99251622424066055

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيدينا حامد عبد الحسين محمد99261622424066057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرسل محمد دينار حسين99271622424066058

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرقيه علي محسن رستم99281622424066060

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد ياسين داود99291622424066064

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء اسامه غالب حسين99301622424066065

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد طعمه سلمان99311622424066066

كلية التمريض/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء جوده ارزيج عبد العباس99321622424066067

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد عبد الزهره خلف99331622424066069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض علي عبد هللا99341622424066072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء زهير عبد الكريم عبد الرضا99351622424066073

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم جواد كاظم99361622424066074

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير محمد امين عاتي99371622424066075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جميل حسن99381622424066076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن محمد99391622424066078

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبد الرضا99401622424066079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي خلف ناصر99411622424066080

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند جواد كاظم99421622424066081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب اياد محمود احمد99431622424066083

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب بسام قاسم محمد99441622424066084

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب سالم حسن سالم99451622424066086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل ناصح احمد حمدان99461622424066089

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب علي فرج عبد هللا99471622424066091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب علي محسن عوده99481622424066092

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب فاخر راضي محسن99491622424066093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب قصي ناجي هوبي99501622424066094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب مصطفى جبار هاشم99511622424066095

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم حميد ثبيت99521622424066096

كلية القانون/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينه زيد حسن عبد الحسين99531622424066097

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره حليم حميد زهير99541622424066099

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره حيدر عبد االمام مرزوك99551622424066100

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره سهيل ناصر عبد الحسن99561622424066101

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره عالء جبار علي99571622424066103

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره علي غالي جمعه99581622424066104

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره محمد هاشم محمد99591622424066105

كلية علوم البحار/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيساره نورس خير هللا مطشر99601622424066106
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيسكينه حسين علي سالم99611622424066108

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشمس احمد عبد الحميد شالل99621622424066110

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشمس ضياء اسحاق طه99631622424066111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشمس فالح جميل اسماعيل99641622424066112

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشهد جعفر علي حسين99651622424066113

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشهد ضياء محمد يوسف99661622424066115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشيماء منصور حسين منصور99671622424066116

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيصدف علي بستان جواد99681622424066117

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيطيبه حيدر رزاق عبد هللا99691622424066119

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغاده علي موسى كاظم99701622424066120

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغدير احسان قاسم محمد99711622424066121

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغدير عدنان عطيه حسين99721622424066122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغفران عقيل محمد عبود99731622424066123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيغيداء عبد الكريم جعفر حسن99741622424066124

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطم عقيل علي احمد99751622424066125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد عجيل عبد القادر99761622424066126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد علي حسين99771622424066127

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة انور عقيل محمود99781622424066129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة باسم طاهر عبد هللا99791622424066131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة عامر عبد الستار حمد99801622424066133

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة عدنان كاظم غضبان99811622424066136

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0091.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة عصام عبد هللا حمود99821622424066137

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة ماجد عبد العزيز علي99831622424066141

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان كاظم عويد99841622424066144

كلية علوم البحار/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفرح اسامه عبد العباس حميد99851622424066146

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفنار عبد الكريم مزهر وادي99861622424066147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيقمر احمد عبد الكريم عبد هللا99871622424066148

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد صالح غضيب99881622424066149

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيلبنى اركان قاسم محمد99891622424066152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمروه خيري عدنان ناصر99901622424066153

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0081.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمروه رياض راشد عبد الحي99911622424066154

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم احمد شامخ سلومي99921622424066155

كلية العلوم/جامعة بابل578.0882.58ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم حسين طه حسن99931622424066156

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم عباس سلمان99941622424066157

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان كاظم كطافه99951622424066161

كلية العلوم/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم فالح حسن حسين99961622424066162

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمريم محمد احبيني عاشور99971622424066163

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمسره عبد الحافظ سالم عاشور99981622424066166

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمسره محمد كاظم خضير99991622424066167

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمنار عبد هللا سلمان صالح100001622424066172
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل يوسف داود100011622424066178

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينور الهدى جليل جبار حسن100021622424066181

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينور الهدى مشتاق ابراهيم حيدر100031622424066183

كلية الزراعة/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينور محمد جاسم محمد100041622424066185

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0088.14ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينورا محمد عبد هللا جعفر100051622424066186

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيهبه الرحمن عاصم كريم جاسم100061622424066190

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيهجران محمد جبار مطرك100071622424066194

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيوعد ثائر علي حسين100081622424066198

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عزيز عبد الرضا100091622424067001

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيزهراء انور يعقوب زبال100101622424067002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيفاطمة جواد عبد الحسين عزيز100111622424067006

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد كريم خلف100121622424067007

كلية التمريض/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيمنار علي عبد الواحد شايع100131622424067010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائينجاة عبد الباسط حسين جابر100141622424067011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيابرار رعد صاحب لعيبي100151622424068001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيحوراء قاسم صالح سلمان100161622424068004

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد عبد الرزاق جاسب100171622424068005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيساره نوري ضياء علوان100181622424068008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية420.0060.00ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيسكينه عارف جاسم محمد100191622424068011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح مهدي مشوش100201622424068013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه نوري ضياء علوان100211622424068014

كلية اآلداب/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيمنار يحيى صدام حسن100221622424068015

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية نور الشمس للبناتاحيائياخالص مطشر حاتم رجال100231622424069001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية نور الشمس للبناتاحيائياالء عباس فيصل الزم100241622424069002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيحوراء مشتاق طالب بردي100251622424069006

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيخديجة كاظم عطية خضير100261622424069007

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية380.0054.29ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيزهراء عالء حسين راضي100271622424069009

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيزينب امين حسن سلمان100281622424069013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيزينب الزم ناصر حمود100291622424069017

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيزينب محسن فيصل الزم100301622424069018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيسارة ظاهر شايع سويف100311622424069019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0066.14ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيغسق قحطان عدنان جبار100321622424069020

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيروان عدي احمد عبود100331622424070004

كلية العلوم/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد علي مرزوق100341622424070005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيسكينه صادق كباشي فاضل100351622424070007

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي جواد يوسف100361622424070008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيفاطمة ميثم كاظم جاسم100371622424070009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيمالك حبيب ظاهر حبيب100381622424070012

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيمنار خلف محمد جريد100391622424070013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيمنار سجاد ظاهر عبد علي100401622424070014
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كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيميقات طاهر ياسين احمد100411622424070015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائينزهه وليد عادل محمد100421622424070018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0066.71ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيهاجر طالب عبد الواحد شعبان100431622424070019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية العليم االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرضا جابر عبد علي100441622424071001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية العليم االهلية للبناتاحيائيهاجر عقيل كاظم خالد100451622424071002

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياديان رفعت جاسم محمد100461622424072003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيازهار ماجد سوادي مشجل100471622424072005

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء صباح جميل كريم100481622424072006

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسالم صادق جعفر احمد100491622424072007

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياطياف زكي كامل عويد100501622424072008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياقبال فراس حسن عاشور100511622424072009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء خالد حسن زينل100521622424072010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء محمد مجيد مخلف100531622424072012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيام البنين قاسم عبد الساده بهار100541622424072015

كلية علوم البحار/جامعة البصرة558.1279.73ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه باسم كاظم خشجوري100551622424072018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0065.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه عالء عبد الرزاق جاسم100561622424072020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه فارس علي عبد اللطيف100571622424072021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0092.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنيه عصام محمد عبد المحسن100581622424072022

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياميمة عباس كاظم عبد الواحد100591622424072023

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيان علي عناد خضير100601622424072024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات رائد عدنان احمد100611622424072026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياية صالح مهدي عذار100621622424072030

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايمان خيري دفار سعود100631622424072031

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايمان مهند عبد الجبار شاتي100641622424072033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه احمد حسن سوادي100651622424072034

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى657.2493.89ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه احمد شاكر رجب100661622424072035

كلية العلوم/جامعة البصرة591.2484.46ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه رحيم لعيبي موسى100671622424072036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه رعد رحيم يوسف100681622424072037

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه سعد علي كاظم100691622424072038

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0093.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه عبد الزهره حمود مقصد100701622424072039

كلية الطب/جامعة البصرة697.8499.69ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه كاظم جعفر احمد100711622424072041

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه محمد عبد الرزاق كاظم100721622424072042

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه نزار عدنان عبد االمير100731622424072043

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول عبد الجبار فارس فلك100741622424072044

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول منذر كامل شري100751622424072047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.1297.73ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبراء زهير عبد الكريم خلف100761622424072048

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنت الهدى ميثم خيري مزيد100771622424072051

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين حسن ثجيل عزام100781622424072053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتارا حازم سالم موسى100791622424072056

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك عامر جميل عبد الحسين100801622424072059
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قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك عالء كاظم عبود100811622424072060

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك علي كريم عيسى100821622424072061

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد االمير حسين100831622424072062

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك محمد ناصر وادي100841622424072063

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0095.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك هيثم سعيد صالح100851622424072065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى زيد عبد الكريم جابر100861622424072066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى صالح مهدي ناصر100871622424072067

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0085.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى عباس فاضل زنيد100881622424072068

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجمانه علي سميجي خلف100891622424072072

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنات عبد السالم ابراهيم حسن100901622424072073

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجوري منجد عبد علي محمد100911622424072076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجيهان عبد الكاظم حسن حسين100921622424072077

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين سجاد حلبوص محمد100931622424072079

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية673.0096.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين قيس محسن جاسم100941622424072080

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء حازم شاتي شهوان100951622424072081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء مجيد عبد الحسين رسن100961622424072083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء محمد نصار نجم100971622424072084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0080.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيخديجه رياض جلوب هدل100981622424072087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيداليا محمد قاسم ناصر100991622424072090

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانه حسام عبد الحميد احمد101001622424072091

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيا حيدر عبد الجليل عبد هللا101011622424072092

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه باسل عبد المهدي صالح101021622424072093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه حميد فاخر جبير101031622424072094

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه ضياء عدنان رمضان101041622424072095

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه عالء الدين طه منصور101051622424072096

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه يعقوب ايوب يعقوب101061622424072097

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدنيا عادل الزم سبتي101071622424072100

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدينا امجد يوسف جاسم101081622424072101

كلية الطب/جامعة البصرة708.80101.26ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيربى خالد عبد الرزاق عيسى101091622424072102

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل سمير عبد الحسن جبار101101622424072106

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرفل مشتاق فاضل محمد101111622424072107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرفل معتز عبد هللا عبد الرحمن101121622424072108

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه اسعد محسن خابر101131622424072109

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.9298.85ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه حسنين بكر عبد الصمد101141622424072110

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه عبد الواحد شويع صابر101151622424072111

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه عدي فيصل عيسى101161622424072112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه علي ساجت جياد101171622424072113

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه وليد مطر حمادي101181622424072116

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرمله وجيه محسن كاظم101191622424072117

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرنا عباس علي منصور101201622424072118
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرند رائد عبد الرزاق ابراهيم101211622424072119

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرهف عالء عاصي طعمه101221622424072120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرواء رعد عبد الرضا ابراهيم101231622424072121

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان احمد حسن فجر101241622424072122

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان اسعد سالم جبر101251622424072123

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.0099.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان حيدر ابراهيم علي101261622424072125

كلية التمريض/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان ليث جبار جعفر101271622424072130

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان مؤيد رحيم مجذاب101281622424072131

كلية الصيدلة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيريام ابراهيم عبد هللا محمد101291622424072133

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0090.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيريم زيد خلف علي101301622424072134

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء اسعد ديوان فرحان101311622424072135

كلية الطب/جامعة البصرة702.04100.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء امير غازي عوده101321622424072136

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء تحسين علي وريثه101331622424072138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم شعبان101341622424072139

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسن عطار جاسم101351622424072140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسين علي هاشم101361622424072141

كلية العلوم/جامعة البصرة659.7294.25ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الكريم عبد هللا101371622424072142

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء رافد محسن حسين101381622424072144

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء رعد عبد الحسين علي101391622424072146

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء رياض عبد هللا طاهر101401622424072147

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء سعد وحيد عيسى101411622424072149

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء سعدون فهد داخل101421622424072150

كلية الطب/جامعة البصرة702.00100.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء صباح صابر طه101431622424072152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.7691.97ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء صدام لفته ذباح101441622424072153

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عائد جعفر نجم101451622424072154

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عبد المطلب تركي رشيد101461622424072157

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي ياسين سعد101471622424072158

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عدنان جبار جاسم101481622424072159

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.5292.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عالء حسين كاظم101491622424072161

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي عبد راضي101501622424072163

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء فالح عاصي عبود101511622424072166

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد باقر زهراو لعيبي101521622424072168

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد حنوان كاظم101531622424072170

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية663.0094.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد فاضل عبد الحسين101541622424072171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم حسن101551622424072172

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم دهش101561622424072173

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مقدام صبري لفته101571622424072174

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مهند عبد المجيد عبد الحميد101581622424072175

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء نبيل عبد الزهره جابر101591622424072176

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهره حسن ناصر حسن101601622424072178
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب احمد جاسب عبد الواحد101611622424072179

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب اسماعيل ماجد لفته101621622424072181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ثائر حسين علي101631622424072183

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حازم جبار حسين101641622424072184

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.8898.55ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حازم عزيز مريعي101651622424072185

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حازم محسن علي101661622424072186

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حسين علي هاشم101671622424072187

كلية طب االسنان/جامعة البصرة693.2899.04ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حيدر علي فاضل101681622424072188

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب خالد لفته باقر101691622424072189

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب سعدون جابر داود101701622424072191

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب سالم واشي صبار101711622424072192

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب سند عبد الرضا عيسى101721622424072193

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.3693.05ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب سهيل علي ولي101731622424072194

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب صفاء عبد الستار عبد الجبار101741622424072195

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عادل امير سليم101751622424072196

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.2488.18ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد هللا علي101761622424072198

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي عبد الرزاق عبد الواحد101771622424072200

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فارس جبار شوكان101781622424072202

كلية الزراعة/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فالح حسن جاسم101791622424072203

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فراس جبر طاهر101801622424072204

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ماجد حامد جابر101811622424072206

كلية العلوم/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مازن عبد هزاع101821622424072207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب محمد شاكر رسن101831622424072208

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب محمد قاسم سلمان101841622424072209

كلية العلوم/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب وائل بسام علي101851622424072211

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب يعرب جاسم عبد اللطيف101861622424072212

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينة حسني اسماعيل حيدر101871622424072213

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.1297.87ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينه سعدي عبد الزهره مهدي101881622424072215

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينه عصام خليل ابراهيم101891622424072216

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينه عالء جاسم عيسى101901622424072217

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينه علي مالك جدوع101911622424072218

كلية الطب/جامعة البصرة703.00100.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينه مصعب طه ياسين101921622424072219

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسارة صفاء تركي رشيد101931622424072221

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0089.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسارة معن عبد القادر سلمان101941622424072222

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره احمد مهدي صالح101951622424072223

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية611.0087.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره خالد عبد هللا مزعل101961622424072224

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره علي جعفر عوده101971622424072227

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسالي غانم عبد الحسين محمد101981622424072228

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة572.7281.82ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسبا حازم محمد عبد الرسول101991622424072229

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت643.0091.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى رياض قاسم ناصر102001622424072230
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرون كاظم عباس حمزه102011622424072232

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرى براك معتوق مجيد102021622424072233

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسفانه حسين عدنان محسن102031622424072235

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسما محسن جبارة عودة102041622424072237

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسهيله عبد الرضا خلف مشاري102051622424072239

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس اسعد عبد هللا عبد الكريم102061622424072240

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس عمار نعمه صافي102071622424072241

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد حسين عبد الساده بهير102081622424072244

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0898.73ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد خير هللا حسن محمد102091622424072245

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية675.0096.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد رعد مالك شرقي102101622424072246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد زكي كامل عويد102111622424072248

كلية الطب/جامعة البصرة698.2099.74ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد علي عبد هللا احمد102121622424072249

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0093.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد مهند مهاوي خضير102131622424072251

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد هاني عبد الخالق قاسم102141622424072252

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا مالك عاشور فالح102151622424072253

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى حازم محمد شوكت102161622424072255

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى صباح حسن حميد102171622424072256

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى مهند كاظم عبد االمير102181622424072257

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى نوري وهيب سهر102191622424072258

كلية التمريض/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطيبه عبد هللا نجم الدين عبد الحبيب102201622424072260

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.5296.93ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطيبه مصطفى عبد الجبار زوران102211622424072262

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطيف علي حسين رسن102221622424072263

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعذراء عماد حميد مجيد102231622424072264

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال قيس فاضل طهماز102241622424072266

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال محمد عبد السيد حسين102251622424072267

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعليه عزيز بدر عيسى102261622424072268

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغاده ماجد جبار عباس102271622424072269

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.4899.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير رافد عبد االمير ياسين102281622424072270

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير محمد ياسين داود102291622424072271

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغفران حمزه سلمان عبد السيد102301622424072273

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي عباس102311622424072274

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مجيد باقر102321622424072275

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن رذاله102331622424072276

كلية الطب/جامعة البصرة706.28100.90ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه احمد رحيم مزيد102341622424072277

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه اعتدال نعمه نغيمش102351622424072280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ثائر حسين علي102361622424072281

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه جمال عواد علي102371622424072282

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حامد مجيد حامد102381622424072283

كلية الطب/جامعة البصرة712.76101.82ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين لفته عبد الحسين102391622424072285

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه رائد خالد جبار102401622424072287
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه صالح زباري حنظل102411622424072291

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عامر سلمان داود102421622424072293

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عباس جليل كاطع102431622424072294

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير تعبان الزم102441622424072295

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الباري عبد الواحد محمد102451622424072296

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عالء نعيم خضير102461622424072298

كلية الطب/جامعة البصرة705.00100.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محسن مهدي ماجد102471622424072302

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد علي لفته102481622424072303

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محمود جاسم محمد102491622424072305

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه وهب كامل لعيبي102501622424072309

كلية الطب/جامعة البصرة702.52100.36ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرح محمد ابراهيم عبد102511622424072310

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفردوس منتظر ابراهيم فاخر102521622424072311

كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفوز جاسم خليفه سلطان102531622424072313

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0089.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيقمر ليث عبد الستار عبد الجبار102541622424072314

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكريمه ايمن مصطفى عبد الواحد102551622424072315

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.8084.11ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيلبنى زهير عبد الصمد محمود102561622424072316

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيلين محمود سبتي كاظم102571622424072318

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمارينا نوفاك ارام مامبريه102581622424072319

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيماريه فراس عبد الصمد يوسف102591622424072320

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمروه احمد كاطع خاجي102601622424072321

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمروه محمود محمد باقر102611622424072322

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم احمد محمد نعيم102621622424072324

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم اسعد محمد كاظم102631622424072325

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم صباح سفيح بارح102641622424072328

كلية الطب/جامعة البصرة699.0099.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم ضياء احمد عبد النبي102651622424072329

كلية العلوم/جامعة البصرة594.4084.91ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الحسين محسن عبد هللا102661622424072330

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب خير هللا انعيم102671622424072331

كلية الطب/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عصام عوني حسين102681622424072332

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم علي جعفر عوده102691622424072335

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم قدري حمزه عباس102701622424072337

كلية العلوم/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مؤيد كريم شاطي102711622424072338

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم نائل عبد المحسن خلف102721622424072340

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم نجم عبد هللا فرج102731622424072341

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم هادي رحيم ديري102741622424072342

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم وسام سعيد عبد الهادي102751622424072343

كلية الصيدلة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمسار جاسم محمد عسكر102761622424072345

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمسك غازي صبار فشل102771622424072347

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمالك طالب احمد جايد102781622424072349

كلية الطب/جامعة البصرة708.36101.19ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمالك فالح حسن عبد الحسين102791622424072350

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيملك احمد ياسين حبيب102801622424072351
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيملك معمر علي حسين102811622424072353

كلية الطب/جامعة البصرة706.00100.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار احمد نعيم فارس102821622424072354

كلية الصيدلة/جامعة البصرة694.5299.22ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار حميد محيديد نغيمه102831622424072355

كلية الطب/جامعة البصرة705.84100.83ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار عمار عدنان محسن102841622424072356

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار قحطان عدنان عبود102851622424072357

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنى محمد عبادان حمد102861622424072359

كلية الصيدلة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينادين ازاد حسن عباس102871622424072360

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.0087.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينادين نورس محمد احمد102881622424072362

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبا سعيد جبار فارس102891622424072364

كلية التمريض/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبا غسان شاكر مهدي102901622424072365

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبا مشتاق رياض ناصر102911622424072366

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبا مصطفى علي محمد102921622424072367

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الزهراء سلمان كاظم رشم102931622424072371

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.6475.95ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الزهراء نعيم صباح جراح102941622424072372

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى حيدر ناصر جابر102951622424072373

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية646.6892.38ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى عباس حافظ حنون102961622424072375

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى عمار موفق رحيم102971622424072376

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور حسين هبوب حسن102981622424072378

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0081.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور ستار جبار هاشم102991622424072380

كلية القانون/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صباح ثجيل فهد103001622424072381

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صبيح راضي ديوان103011622424072383

كلية الطب/جامعة البصرة701.00100.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور ضياء مردان مزبان103021622424072384

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور عبد الحسين عبد الكاظم علك103031622424072385

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور عبد المحسن عبد حطاب103041622424072386

كلية طب االسنان/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور ياسر عبد الحسن محمد علي103051622424072389

كلية طب االسنان/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينورا خالد خلف علي103061622424072390

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0088.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينورا عادل سلمان خلف103071622424072391

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينورالهدى احمد محمد ناصر103081622424072392

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينوران ايوب كاظم حسين103091622424072393

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاجر هيثم رشيد حسين103101622424072395

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبة طالل مطلك طالع103111622424072397

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه حيدر عبود عبد العباس103121622424072398

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه عبد الحميد عبد الباري هاني103131622424072399

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.0099.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى امين عبد الخضر وادي103141622424072400

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى سهيل جاسم محمد103151622424072401

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى علي محيسن شياع103161622424072403

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى مكي سلمان كريم103171622424072404

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى623.0089.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهيا عقيل قاسم عجيل103181622424072406

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيود حمزه فرج حمزه103191622424072407

كلية الطب/جامعة البصرة703.76100.54ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيوسن احمد زكي حسن103201622424072408
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كلية الطب/جامعة البصرة704.00100.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيياسمين اكرم مهدي محمد103211622424072409

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0072.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائييسرى مصطفى عثمان حمدي103221622424072410

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية االنجاز االهلية للبناتاحيائينسرين باسم فرج عبد الرضا103231622424073003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيبدريه ناظم شاكر علي103241622424074003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيدانيا عالء حميد مجيد103251622424074005

كلية اآلداب/جامعة البصرة482.0068.86ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزينب سمير عمران موسى103261622424074006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيسرور حسين علي نجم103271622424074007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيشمس فارس غانم شاطي103281622424074009

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيمريم علي حسين عبد هللا103291622424074010

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيمريم عماد جواد كاظم103301622424074011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية النور المبين االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد باقر مراد103311622424076002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية النور المبين االهلية للبناتاحيائيرسل سامر صادق باقر103321622424076003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457.0065.29ثانوية النور المبين االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد هللا جبار خنياب103331622424076004

كلية اآلداب/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية النور المبين االهلية للبناتاحيائيروان ميثم كاظم حسن103341622424076006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية النور المبين االهلية للبناتاحيائيهبه باسم جاوي قاسم103351622424076010

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية الصراط القويم االهلية للبناتاحيائيزينب ناصح خشن ناصح103361622424077002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الصراط القويم االهلية للبناتاحيائيياسمين علي خضير سلمان103371622424077003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائياسراء اسامه طالب هاشم103381622424078001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيتبارك نهضت حمود الزم103391622424078008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيجمانه رافد عبد الجبار محمد103401622424078009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيخنساء فؤاد ناجي دشر103411622424078012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية573.0081.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيرقية توفيق احمد مطلك103421622424078015

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيرواء رافد صباح لعيبي103431622424078017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب بشير احمد عبد الستار103441622424078020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيزينب رحمان صابر طعمة103451622424078021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية685.0097.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس حسن حمود103461622424078028

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيمريم فاضل عباس اخليف103471622424078032

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائينور ناظم موزان جابر103481622424078034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتاحيائيهاله عبد الرضا علوان حميد103491622424078035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيتبارك صبيح راهي حلو103501622424079003

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيريان محمد عبد الكريم خلف103511622424079005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيزهراء غسان شريف طه103521622424079006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيزينة محمد جميل محمد103531622424079007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيغدير عماد كاظم مهودر103541622424079009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيفرقان كريم الزم عبد النبي103551622424079011

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيمريم رافد عبد المجيد عبد الرضا103561622424079014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية بصرياثا االهلية للبناتاحيائيهدى محمد زعالن ناصر103571622424079015

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائيبان راضي عاشور راضي103581622424080001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم راضي علي103591622424080003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية660.0094.29ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء عبد الصاحب طاهر103601622424080004
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قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائيفاطمه هيثم خزعل ناشور103611622424080005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية400.0057.14ثانوية وشق المدائن االهلية للبناتاحيائيهدى كاظم جياد لطي103621622424080006

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائياماليد محمد جواد حبيب محمد103631622424082001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيامل عبد القادر درمان سعيد103641622424082002

كلية اآلداب/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيبنين هاني عبد الهادي منصور103651622424082004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي سامي جاسم103661622424082005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيحياة قصي احمد عوده103671622424082006

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيرسل علي عباس ساجت103681622424082007

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيرقيه فائق حمود نمر103691622424082008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيرند عدي حسين مصطفى103701622424082009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد جمعه طاهر103711622424082010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيزهراء سامر خالد عبد اللطيف103721622424082013

كلية اآلداب/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد علك فرهود103731622424082016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0066.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد صادق شنشول103741622424082020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر حامد ناصر103751622424082023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيلبنى حيدر عبد الزهره جاسم103761622424082025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيمريم امجد لطيف مزيد103771622424082027

كلية العلوم/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيمسره رابح عبد الكريم نيشان103781622424082030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيمنار صادق جياد زياره103791622424082031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء جاسم محمد كاظم103801622424082034

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتاحيائيوسيلة مشتاق سالم عبد الرزاق103811622424082036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14ثانوية البصير االهلية للبناتاحيائياية جعفر عبد الزهرة جاسم103821622424083001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية البصير االهلية للبناتاحيائيحوراء هيثم عبد الرزاق عبود103831622424083002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية البصير االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان مشعل عجرم103841622424083005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية البصير االهلية للبناتاحيائيزهراء منذر ضايف ظاهر103851622424083006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياستبرق هاني علي حيدر103861622426001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب محمد ابراهيم خاطر103871622426001006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيصابرين عبد الباسط احمد خليل103881622426001008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفيحاء مظفر عبد الحسين علوان103891622426001013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية666.0095.14ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهبه علي احمد حسن103901622426001022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيأيات عبد النبي محمد تعيب103911622426002001

كلية اآلداب/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيايمان احمد خضير حسن103921622426002007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبتول قاسم محمد خضير103931622426002008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين محمد يوسف محمد103941622426002011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين هادي فليح حسن103951622426002012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحنين رعد رداد جبر103961622426002015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيخديجة مصطفى عبد الرزاق عبد هللا103971622426002019

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيراويه غازي عبود حسن103981622426002023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء رزاق هالل جابر103991622426002027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب رشيد صالح عيسى104001622426002030
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية411.0058.71ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عادل شبوط جهلول104011622426002031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيساره شاكر عبد الحسن جابر104021622426002039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيضحى حسين حافظ غالم104031622426002044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيغصون بدر محسن صالح104041622426002047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد الواحد ابراهيم104051622426002050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد شاكر عبد الصمد104061622426002053

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم حمزه جواد كاظم104071622426002057

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل562.0080.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم فرج قاسم وداي104081622426002061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيندى ضياء قدوري عمران104091622426002067

كلية اآلداب/جامعة البصرة500.0071.43ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى طه راضي جوهر104101622426002074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور باسم عبد الكريم عودة104111622426002075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور غانم حميد علي104121622426002079

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور محمد ناصر حرب104131622426002080

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيام البنين وليد صادق جعفر104141622426003004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيانعام علي جبيشه جبار104151622426003005

كلية العلوم/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايالف وليد خير هللا حسين104161622426003008

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايه هاني خضر جاسم104171622426003009

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل578.0082.57ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين عبد االمير جاسب نعيم104181622426003010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتبارك فرقان صالح عبد الحسين104191622426003012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0066.29ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن شهل رومي104201622426003020

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيساره علوان هاشم حمدان104211622426003028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة565.0080.71ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عزيز محسن104221622426003033

كلية العلوم/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيوفاء ماجد كاظم شمخي104231622426003040

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية المعراج المختلطةاحيائيحنين حسن عجيمي مدخول104241622427002002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزهره عبد هللا فزع حبيب104251622427002006

كلية اآلداب/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزينب ماجد حيدر محمد104261622427002007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية المعراج المختلطةاحيائيعذراء صادق عبد الحسين عريبي104271622427002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0067.57ثانوية المعراج المختلطةاحيائيغدير حازم عباس عبد الزهره104281622427002009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية المعراج المختلطةاحيائيغدير عقيل شمخي جابر104291622427002010

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية المعراج المختلطةاحيائيهدى ناظم فارس عبد الحسن104301622427002012

كلية اآلداب/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية المعراج المختلطةاحيائيهدير خميس كاظم ناصر104311622427002013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيبتول عبد هللا عبد الحسين عبد هللا104321622427007002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية ام قصر المسائية المختلطةاحيائيزينب علي عبد االمير جاسم104331622427008002

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43الخارجياتاحيائياستبرق معرض لعيبي عمادي104341622428050012

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00الخارجياتاحيائياسماء رائد يوسف رمح104351622428050019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00الخارجياتاحيائيانوار سعيد سلمان علي104361622428050057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة564.0080.57الخارجياتاحيائيايات احمد صالح ظاهر104371622428050060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى490.0070.00الخارجياتاحيائيايات يسر امين تامول104381622428050073

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة507.0072.43الخارجياتاحيائيايه عرفان علي حسين104391622428050087

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية423.0060.43الخارجياتاحيائيبتول مهدي شنيشل كاظم104401622428050092
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00الخارجياتاحيائيبنين رحيم كاطع صحن104411622428050101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71الخارجياتاحيائيتبارك علي جميل عبدالزهره104421622428050110

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57الخارجياتاحيائيرسل عبداالمام عبدالنبي حمادي104431622428050181

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14الخارجياتاحيائيرسل فالح حسن بدن104441622428050183

كلية االعالم/جامعة ذي قار480.0068.57الخارجياتاحيائيرغده هلول فرج ياسر104451622428050190

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0073.57الخارجياتاحيائيرقية ناصر عبدالحسين سلمان104461622428050192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43الخارجياتاحيائيزهراء اسامه عبداالمير كشكول104471622428050207

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0070.43الخارجياتاحيائيزهراء حبيب خليف حمدان104481622428050217

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86الخارجياتاحيائيزهراء حسين خلف حسوني104491622428050218

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية406.0058.00الخارجياتاحيائيزهراء عقيل عبود حسين104501622428050232

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57الخارجياتاحيائيزهراء علي جعفر طاهر104511622428050234

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71الخارجياتاحيائيزهراء فالح ذياب حاجي104521622428050239

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0076.86الخارجياتاحيائيزهراء محمد خضير جاسم104531622428050240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0066.00الخارجياتاحيائيزينب رؤوف عبد عفلوك104541622428050257

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00الخارجياتاحيائيزينب رحيم محسن الزم104551622428050259

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29الخارجياتاحيائيزينب فوزي عبدالجليل خلف104561622428050283

كلية العلوم/جامعة البصرة630.0090.00الخارجياتاحيائيزينب محمد جواد كاظم104571622428050286

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة609.0087.00الخارجياتاحيائيزينب مرتضى كاظم علي104581622428050287

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية671.0095.86الخارجياتاحيائيسارة خالد عبد اللطيف غلوم104591622428050292

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى576.0082.29الخارجياتاحيائيسارة علي حمد خنياب104601622428050295

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71الخارجياتاحيائيساره هاشم حميد حمزه104611622428050309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57الخارجياتاحيائيسحر نزار عيسى غانم104621622428050315

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57الخارجياتاحيائيشهد ليث صالح عيسى104631622428050339

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71الخارجياتاحيائيصابرين امجد محمد عبدالرضا104641622428050343

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43الخارجياتاحيائيضحى حيدر ريحان مكطوف104651622428050349

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29الخارجياتاحيائيضحى محمود شاكر جاسم104661622428050353

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86الخارجياتاحيائيعائشة حسين علوان يوسف104671622428050357

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43الخارجياتاحيائيعذراء حيدر محمد عبدهللا104681622428050366

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0075.57الخارجياتاحيائيعلياء علي سلمان داود104691622428050377

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية667.0095.29الخارجياتاحيائيغفران حسن علي وادي104701622428050382

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57الخارجياتاحيائيغفران زيدان شنيشل عبدهللا104711622428050383

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة546.0078.00الخارجياتاحيائيفاطمة ميثم عباس مهدي104721622428050400

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43الخارجياتاحيائيفاطمه خالد نعمه شريف104731622428050407

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0092.14الخارجياتاحيائيكوثر جمال عبد الواحد مشكور104741622428050429

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة531.0075.86الخارجياتاحيائيمروة علي فاضل علوان104751622428050436

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14الخارجياتاحيائيمريم خضير عباس شريف104761622428050447

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة572.0081.71الخارجياتاحيائيمريم عباس نعمه حنوش104771622428050451

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86الخارجياتاحيائينادية هاني عبد الجليل علك104781622428050474

كلية اآلداب/جامعة البصرة495.0070.71الخارجياتاحيائينبا عقيل فاضل نعمه104791622428050479

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14الخارجياتاحيائينرجس يوسف طعمه كاظم104801622428050493
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية425.0060.71الخارجياتاحيائينور الهدى ميثم عبد الكاظم رويح104811622428050507

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57الخارجياتاحيائينورالهدى هادي غانم سبهان104821622428050529

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14الخارجياتاحيائيهبه ساهر جاسم غضبان104831622428050539

كلية اآلداب/جامعة البصرة489.0069.86الخارجياتاحيائيهدى حضري فالح حسين104841622428050547

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43الخارجياتاحيائيوديان عدنان هاشم ناصر104851622428050568

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0067.43الخارجياتاحيائيوفاء حاتم كريم كشيش104861622428050573

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الباسط عبد الصمد علي104871622511001002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء591.0084.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابو الحسن عباس سعيد موسى104881622511001004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية493.0070.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد حسين لفته علي104891622511001006

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0071.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد رؤوف طه احمد محمد رؤوف104901622511001009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد طارق زويد خلف104911622511001011

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية487.0069.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الباقي داود سلمان104921622511001013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الخالق صادق بجاي104931622511001014

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز636.0090.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الهادي عبد الجبار مكي104941622511001016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عالء عبد الباري عواد104951622511001017

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد كاظم بركه اسماعيل104961622511001022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد هاشم لفته ناصر104971622511001024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد هيثم منور راضي104981622511001025

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة492.0070.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقياركان حيدر عبد مهدي104991622511001026

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية639.0091.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسن صفاء نوري عبد الحميد105001622511001030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0077.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسن كاظم عبد الزهره غالي105011622511001031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيايهم همام حبيب عزيز105021622511001035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيبارق رعد بداي زغير105031622511001036

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر اسماعيل خريبط ياسر105041622511001038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر441.0063.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن احمد غازي ابراهيم105051622511001042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن المجتبى حيدر عبد الكريم جاسم105061622511001044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن المجتبى عالء احمد حاتم105071622511001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن امجد ناجي جهل105081622511001046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن باقر غالب عبيد105091622511001047

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن صباح باجي يوسف105101622511001049

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن عبد الرؤوف طالب دشر105111622511001051

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن عدي هاشم نعمه105121622511001052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.0087.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن علي عبد االمير محمد105131622511001055

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0081.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الرزاق مكطوف105141622511001056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن علي هاشم فتاح105151622511001057

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن عوده عبد الحافظ نعمه105161622511001058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن مؤيد ابراهيم جاسم105171622511001059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن منذر عبد هللا حمزه105181622511001060

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0067.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن ميثم حسين علي105191622511001061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين صالح مهدي فرحان105201622511001063
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين فالح حسن رشيد105211622511001064

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين احمد كاظم جاسم105221622511001065

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين جاسم لفته عوده105231622511001066

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين جواد حسن جاسم105241622511001067

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين ذاكر جواد حميد105251622511001070

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رافع حسن خميس105261622511001071

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عبد الباري سلمان صباح105271622511001076

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء هاشم داغر105281622511001078

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين غسان علي حسين105291622511001082

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين فؤاد غالي حمود105301622511001083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين منذر عبد هللا حمزه105311622511001085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين نبيل عبد الرزاق عبد105321622511001086

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزه كاظم عفات الزم105331622511001088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0084.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد الكريم مهلهل105341622511001089

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر الكرار جعفر حرجان صالل105351622511001090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر توفيق عجمي صبيح105361622511001091

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر لطيف عبد الحسن علي اكبر105371622511001097

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0085.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر محمد عباس عبد هللا105381622511001098

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيخير هللا احمد كاظم حسن105391622511001100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرضا حبيب حيدر محمد105401622511001103

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0081.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرضا عدنان كحط عبد105411622511001104

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0081.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين رياض عبد الرسول علوي105421622511001105

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين ياسين صدام خضير105431622511001107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد احمد حسن حنافي105441622511001108

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد ضرار عبد االله عبد اللطيف105451622511001110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0084.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد عادل طالب عبد العباس105461622511001111

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد عبد الرضا قاسم زبون105471622511001112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0080.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد محمد جاسم حمود105481622511001113

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد محمود عدنان محمود105491622511001114

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية380.0054.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف ليث عارف جالل105501622511001116

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0078.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيطه علي طه احمد105511622511001118

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0090.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس ابراهيم نصار شاهر105521622511001119

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس عالء غازي اسماعيل105531622511001123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة565.0080.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس محمود شاكر جبر105541622511001124

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الحسن ثائر احمد علي105551622511001126

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي طه احمد105561622511001127

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الكريم صفاء عبود داود105571622511001130

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حميد صيهود عبد الرضا105581622511001131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء نجم عبد هللا105591622511001134

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد حسين علي105601622511001139
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0087.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا غسان يونس هندول105611622511001140

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية582.0083.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا لطفي عبد الستار مهاوي105621622511001141

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا ناهض عبد هللا عبد الباقي105631622511001142

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي اكبر حسين هادي مهدي105641622511001146

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز684.0097.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ثائر عبد الواحد مرزوق105651622511001147

كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ثائر علي جبر105661622511001148

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط550.0078.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن داخل ياسين105671622511001149

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن سبهان غضبان105681622511001150

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0077.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الهادي جبار105691622511001151

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0068.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين عوده هاشم105701622511001154

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حيدر حمزه عباس105711622511001155

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0078.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي شاكر لفته جاسم105721622511001158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي صادق طه عباس105731622511001159

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0077.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عادل صيهود عبد الرضا105741622511001161

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الخالق حسين محمد105751622511001164

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0076.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم يوسف صداع105761622511001165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي فاضل كريم رويح105771622511001167

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0073.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين علي105781622511001168

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675.0096.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي كريم عباس احمد105791622511001169

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز695.0099.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ليث جواد كاظم105801622511001170

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمود خضير جاسم105811622511001173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي نافع فايز عبد الرضا105821622511001177

كلية الزراعة/جامعة البصرة530.0075.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي واصف علي ذياب105831622511001178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة556.0079.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي وليد جيخاو مشكور105841622511001180

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0081.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمار علي ماهود جويد105851622511001182

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكاظم صبيح رمضان ناصر105861622511001185

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة578.0082.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار رياض زويد عبد105871622511001189

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى حسني عبد هللا سلمان105881622511001194

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى صدام حسين علي105891622511001195

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى ماجد عبد االمير عباس105901622511001196

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحسن علي حسن عباس105911622511001197

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد اسعد ماجد شمخي105921622511001198

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد باقر قاسم رهيف مريبط105931622511001202

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسن عدي سهيل محمد105941622511001206

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد رضا اجياد خليل ابراهيم105951622511001208

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد طارق ناصر سويلم105961622511001212

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن105971622511001213

كلية العلوم/جامعة ذي قار543.0077.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكاظم جاسم عليوي105981622511001214

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0078.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد النبي ضمد غليم105991622511001215

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية453.0064.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عقيل يوسف ناصر106001622511001216
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عالء عبد الجليل عبد الحسين106011622511001217

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي صادق فالح غضبان106021622511001218

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.0064.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم كاطع106031622511001220

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0073.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عمار محمد عبد هللا106041622511001224

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كاظم عيسى106051622511001225

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0086.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ماهر ياسين حنش106061622511001226

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط548.0078.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد مهدي ماجد عبد الحميد عبد المجيد106071622511001227

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط607.0086.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد نائل حسن عايف106081622511001228

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود حارث محمود شاكر106091622511001229

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود عبد الرزاق فيصل عبد الحميد106101622511001230

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود ياسين عبد العزيز محمد106111622511001231

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0081.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى جعفر صادق عالوي106121622511001232

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى فرحان كامل عيدان106131622511001233

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية521.0074.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمسلم عقيل جعفر حديد106141622511001234

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عباس عبد الوهاب106151622511001235

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0096.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى احمد حمد فالح106161622511001236

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد عباس عبد هللا106171622511001237

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى بهجت خالد ابراهيم106181622511001238

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى حسين موسى مذخور106191622511001241

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى542.0077.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى شاكر علي حسين106201622511001244

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى صدام علي عبود106211622511001245

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى صالح عبد القادر احمد106221622511001246

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عايد بدر خضير106231622511001247

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم حسب جالب106241622511001249

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل591.0084.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عدنان شاكر106251622511001252

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0066.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى مهند عبد هللا نجم106261622511001253

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر ناظم عزيز مهلهل106271622511001259

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر وائل ناجي عبد الرزاق106281622511001260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهدي محمود محمد جايد106291622511001261

كلية االعالم/الجامعة العراقية604.0086.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهدي مرتضى سبتي حسين106301622511001262

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهيمن حبيب غالب الزم106311622511001263

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0078.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهادي علي هادي عبد الواحد106321622511001265

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0073.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهادي نشوان هادي صالح106331622511001266

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهاشم طالل رياض احمد106341622511001267

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار537.0076.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيياسر احمد صالح احمد106351622511001268

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيياسر محمد باقر عبد الصمد ظاهر106361622511001269

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0071.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقييعرب نشوان عدنان شاكر106371622511001270

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف اسامه فاضل جمعه106381622511001271

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف سالم يوسف مكي106391622511001272

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية الكفاح للبنينتطبيقياحمد جاسم صابر فازع106401622511002009
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قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقياحمد عبد هللا حامد بداي106411622511002012

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية الكفاح للبنينتطبيقياحمد نفيع موسى عمران106421622511002019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0067.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيالحسين علي خشان محسن106431622511002024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية563.0080.43اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيالمهدي ناصر عبد الحسين حمود106441622511002026

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيانور صباح عبيد زنبور106451622511002028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيباقر ماجد عبد الزهرة سعيد106461622511002030

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن احمد حسن علي106471622511002033

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن رياض كاظم فالح106481622511002036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم ناصر حسين106491622511002038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن فراس حميد عبد الواحد106501622511002040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل580.0082.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين احمد فاخر عبود106511622511002045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء470.0067.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين علي جبار محمد106521622511002050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين علي حسن عباس106531622511002051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية584.0083.43اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين محمد رزاق ناهض106541622511002055

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية459.0065.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر احمد علي حسين106551622511002062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيزين العابدين طارق مطرود عويد106561622511002071

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0095.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيسجاد غانم زغير محمد106571622511002074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيسجاد كامل غالم حسين106581622511002075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى575.0082.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيضرغام حسن سكر حافظ106591622511002079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيضرغام مرتجا فاضل عيسى106601622511002080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعباس علي جبار عنيد106611622511002085

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعبد هللا حازم هاشم سعد106621622511002089

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي احمد حطاب حمد106631622511002096

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي جعفر خجوري جعفر106641622511002098

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي رشيد راضي محسن106651622511002103

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي رضا فتاح محمد علي106661622511002104

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي صباح جبر نعمة106671622511002107

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس عبيد106681622511002112

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى571.0081.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي فاضل محمد بالسم106691622511002113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي كريم عالوي عبد علي106701622511002117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي محمد عبيد جدوع106711622511002120

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر452.0064.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي مهدي طالب شلش106721622511002121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار موسى حميد طبليز106731622511002131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمؤمل سالم سبتي كاظم106741622511002134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمؤمل مهدي حسون عذافة106751622511002135

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمجتبى خيري حميد غنتاب106761622511002137

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية531.0075.86اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد منشد فرج نعمة106771622511002150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى جواد عبد الكاظم قاسم106781622511002155

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى رحيم امجوت لعيبي106791622511002156

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمقتدى طالب مزاوي كاظم106801622511002162
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهدي صادق عبد الواحد حميد106811622511002165

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهيمن حاجم عبد الزهرة حنون106821622511002168

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الكفاح للبنينتطبيقييوسف سالم خير هللا عبد الزهرة106831622511002169

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيدانيال ضياء صليوة مروكي106841622511003001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة690.1298.59ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيسجاد وليد مال هللا عبد علي106851622511003003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.8496.98ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب محمد106861622511003004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.4097.06ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي حسن خالطي نصيف106871622511003005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي رحاب احمد جار هللا106881622511003006

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.5696.94ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعلي سعد كريم موحي106891622511003007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.9678.57ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمؤمل علي صباح محمد106901622511003009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.9294.99ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمحمد باقر نذير هاشم هادي106911622511003010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.1287.30ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد االمير حاجي106921622511003011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.4879.35ثانوية المتميزين للبنينتطبيقييوسف ساعد فيصل ناصر106931622511003012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقياكرم مزهر زعيط منشد106941622511004005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسن حليم ياسر عوده106951622511004010

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسين اسماعيل عزيز فليح106961622511004013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل631.0090.14اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحيدر عدنان نجم منشد106971622511004023

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية596.0085.14اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيسجاد عدنان خليفه نمر106981622511004029

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيسجاد محمد مهنه لفته106991622511004030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعباس عبد تعبان سماري107001622511004032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0080.71اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعبد هللا ثائر جاسب محسن107011622511004033

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0080.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعقيل هاني جبار عباس107021622511004037

كلية العلوم/جامعة واسط518.0074.00اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعلي احمد محسن منشد107031622511004038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0064.43اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعيسى عبد الحسين علي خضير107041622511004045

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيكاظم هاني جبار عباس107051622511004048

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحمد صابر نعيمه مزبان107061622511004054

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحمد ضياء شاكر ضهد107071622511004055

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0095.43اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحمد كريم ياسين الزم107081622511004060

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمحمد ناجي وادي جابر107091622511004063

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية578.0082.57اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمقتدى عبد األمير هاني معله107101622511004067

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمنتظر خالد طالب فاخر107111622511004069

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمنتظر عبد الناصر يوسف عكبايه107121622511004071

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيميثم ماجد مناتي سلمان107131622511004074

كلية العلوم/جامعة واسط537.0076.71اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقييوسف غالي ارحيم راضي107141622511004075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد اياد هادي موسى107151622511005001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيالحسن سعدي رمضان نجم107161622511005005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيامجد عباس عبد علي عمران107171622511005006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحسن كاظم جواد كاظم107181622511005009

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز678.0096.86ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحسين رياض خلف مشاري107191622511005013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحسين ضياء جعفر عون107201622511005014
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية583.0083.29ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحسين كامل عبد االمير لفته107211622511005021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيرسول علي حسن احمد107221622511005027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعبد العزيز عالء سلمان داود107231622511005032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعبد العلي باسل عبد األمير لفتة107241622511005033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء احمد عيسى107251622511005034

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي حيدر صبار كريم107261622511005038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي طه عبد الجبار عبود107271622511005043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد حبيب عبد علي محمد107281622511005050

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق عبد عباس107291622511005052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمرتضى بشير عباس علي107301622511005059

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير عبد الكريم حميد107311622511005063

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقييوسف ابراهيم خليل محمد107321622511005068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيامين علي عبد العزيز اسماعيل107331622511006001

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيبشار فاضل محمد علك107341622511006011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن عبد الرسول صوينت عبد الواحد107351622511006013

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن هاشم عبد الصاحب هاشم107361622511006018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين احمد غازي هاشم107371622511006020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة633.0090.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين رعد عبد العباس عبد النبي107381622511006023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين شفاء شعبان حسين107391622511006026

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين صدام حسين علوان107401622511006028

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين صفاء حسين قنبر107411622511006029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين ضياء جعفر سدخان107421622511006031

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء561.0080.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين عبد الصاحب حسن احمد107431622511006033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين عالء عبد المجيد عبد الحسن107441622511006035

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين علي عبد الخالق عبد االمام107451622511006037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين عيسى جمعه كاظم107461622511006038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين محمد حسين عبد النبي107471622511006041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر احمد عدنان حسين107481622511006045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر محمد هاشم جدوع107491622511006047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيرضا علي عطيه محسن107501622511006048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسجاد احسان حسين حيدر107511622511006054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسجاد فاخر سلمان مسلم107521622511006058

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسيف الدين حيدر كاظم حميد107531622511006060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس محسن قاسم حسين107541622511006065

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد الواحد رعد عبد الجبار عبد القادر107551622511006079

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم سالم107561622511006083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي عبد الحليم حسين علي107571622511006091

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي عبد هللا مكطوف حسن107581622511006094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0083.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي كاظم مخلف خالد107591622511006096

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار676.0096.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيفاضل ضياء فاضل عباس107601622511006099
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التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيفهد حسن عبد الكريم معتوق107611622511006100

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمجتبى نزار مصطفى حاجي107621622511006108

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0082.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمجتبى هشام جمعه جواد107631622511006109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0085.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد الصادق مجيد جبر رسن107641622511006110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد عصام جاسم محمد107651622511006115

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد لطييف عبد حاشوش107661622511006120

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى حسن شاطي جبر107671622511006128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى فارس سلطان حاجم107681622511006131

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك528.0075.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى فريد عبد حسن107691622511006133

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى ميثم محمد خضير107701622511006134

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمقتدى محمد جبار ناصر107711622511006135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر بهاء الدين عبد الخضر جلوب107721622511006136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر نزار هادي حسين107731622511006139

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمهدي مضر علي حسين107741622511006141

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0080.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيناصر عبد الصاحب حسن احمد107751622511006142

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقينواف عبد هللا محمد سلطان107761622511006143

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيهاشم فؤاد هاشم عبد العالي107771622511006146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0083.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف ماهر عبد الكريم غضبان107781622511006152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقياحمد ظفار جبار مجيد107791622511007004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقياحمد عادل عبود علي107801622511007005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر453.0064.71اعدادية البصرة للبنينتطبيقيباقر مرتضى كراد ذبيح107811622511007008

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0095.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسن احمد معن حسن107821622511007012

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسن اياد علي عبد الحسين107831622511007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسن عباس خلف فليح107841622511007015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسن هاشم مهدي خزعل107851622511007017

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين انس عبد الحسن عبد السادة107861622511007018

كلية الزراعة/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين صبيح عبود زاهي107871622511007022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين عبد هللا مهدي صالح107881622511007023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين عالء حسين علي107891622511007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين علي محمد جاسم107901622511007028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين ماجد قاسم سعدون107911622511007029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى564.0080.57اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحيدر زياد طارق خضير107921622511007031

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسجاد حسن حبيب عبد الحسين107931622511007038

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسجاد حسين علي حسن107941622511007039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى608.0086.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسجاد خلف جبار عكلو107951622511007041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسيف ضياء عبد القادر محمد107961622511007049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسيف فارس شعيث علي107971622511007050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0074.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيصالح الدين عبد الستار عبد الغفار سلمان107981622511007053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعاصم جاسم احمد جاسم107991622511007055

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعباس مهدي جاسم محمد108001622511007058
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعباس نبيل سبتي عبيد108011622511007059

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعبد الرضا علي حسين جاسم108021622511007062

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0081.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعبد هللا فراس ناظم مكي108031622511007066

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعبد المجيد احمد مجيد علي108041622511007067

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي جالل عبد الهادي فرج108051622511007070

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيكاظم قاسم يعقوب يوسف108061622511007085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقيكاظم ميثم كاظم عبود108071622511007086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد استبرق علي فاخر108081622511007090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد جاسم حمود سالم108091622511007093

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد صبري عبد الجليل حسن108101622511007098

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد عدنان فدن عريم108111622511007099

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد مهدي صادق طالب108121622511007106

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمرتضى عبد الكاظم محمد جواد كاظم108131622511007108

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمرتضى مهدي حامد جبار108141622511007110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0074.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى قصي عبد هللا خضير108151622511007117

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى مسلم عبد هللا عيسى108161622511007119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمنتظر مصطفى علي حسين108171622511007122

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمنتظر ناصر عبد الحسين ناصر108181622511007123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء521.0074.43اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمهدي خالد عبد الجبار كاظم108191622511007124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية البصرة للبنينتطبيقييوسف قحطان اسماعيل عبد الواحد108201622511007131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحسن حازم عبد الغني طعمه108211622511008003

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحسن ضياء محمد ظاهر108221622511008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحيدر باسم فاضل ياسين108231622511008009

كلية العلوم/جامعة كربالء526.0075.14ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحيدر كاظم حمود سلمان108241622511008010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيسيف فاضل حميد عباس108251622511008019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية528.0075.43ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمالك حسين سويد سلمان108261622511008033

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمحمد صالح فاخر فنجان108271622511008036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط495.0070.71ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمرتضى رعد عبد الحسن عبيد108281622511008041

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمنصور يحيى عبد الحافظ خالد108291622511008045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية الفرسان للبنينتطبيقياحمد توفيق باقر معال108301622511009002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية الفرسان للبنينتطبيقياحمد شمخي رزيج عبد108311622511009003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيامير باسم كاظم عباس108321622511009008

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل547.0078.14اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحسين عادل جاسم محمد108331622511009011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية609.0087.00اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحيدر صفاء كامل شفيق108341622511009014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك533.0076.14اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيرضا اسعد محمد عبد الرضا108351622511009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيسجاد هادي رسن جباره108361622511009021

كلية العلوم/جامعة المثنى516.0073.71اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيعباس عبد الزهره نعيم صويدج108371622511009027

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيعباس عالوي غوجان فياض108381622511009029

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد هللا علوان108391622511009031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيعلي صالح كاظم مزهر108401622511009034

417 من 271صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمسلم جاسم عبد علي عناد108411622511009051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمصطفى حسن احمد ناصر108421622511009052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمصطفى حمد خير هللا ناصر108431622511009053

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمنتظر قدوري هادي عبل108441622511009059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد تحسين عبد علي عبد الصاحب108451622511010001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد سامي هليل عبد108461622511010002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد مصطفى حسن عبد هللا108471622511010007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد مصطفى محمد جواد محمد108481622511010008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد ناظم حسين عبد المحسن108491622511010009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياكرم محسن عباس جابر108501622511010010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى562.0080.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيبدر هاشم جخيور منوخ108511622511010013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسام وسام عبد الصبيح عفاتي108521622511010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0065.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن جمعة عبد الحسن جاسم108531622511010016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن مجتبى ضياء صالح حسن108541622511010019

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين تحسين عبدعلي عبد الصاحب108551622511010021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين ستار نعمة عجيل108561622511010024

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين صدام سالم غضبان108571622511010025

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين نبيل فيصل عبد الرزاق108581622511010032

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحمود فرحان فالح حسن108591622511010034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم محمد حمزة108601622511010037

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر قيس شاكر طاهر108611622511010038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر مهدي قاسم فاضل108621622511010040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيرضا محمد حسن لفته108631622511010041

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيزين العابدين عالء صوالن محمد108641622511010042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد جاسم108651622511010044

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0082.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد حنون كاطع جوده108661622511010045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد رائد عبد الرضا سويد108671622511010046

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد شاكر نعمه خميس108681622511010048

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد عبد األمير شعالن فياض108691622511010049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيطاهر سالم عبد منصور108701622511010053

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس احمد محيبس راضي108711622511010054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعباس علي حسين زغير108721622511010055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعبد الجبار رعد محسن كشيش108731622511010058

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعبد العالي حسين علك ضهد108741622511010059

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعبد هللا إبراهيم خلف داود108751622511010060

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعبد هللا رياض كاصد محسن108761622511010061

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي إيهاب غالب سرحان108771622511010064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي باسم عبد الحسن طالل108781622511010065

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي زاهر حسن رسن108791622511010070

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي صالح حسن محمد108801622511010071
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قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز664.0094.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد عبد العزيز سلمان108811622511010073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي عدنان جبار مهدي108821622511010075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0063.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي محمد عبود محمد108831622511010080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0063.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيغازي عواد صالح حسن108841622511010084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0083.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيغيث حازم عبد القادر عبد الكريم108851622511010085

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الساده الزم108861622511010088

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار ضياء هادي حمدان108871622511010091

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار كاظم جواد كاظم108881622511010092

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمؤمل جالل جواد مهدي108891622511010094

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد احمد دينار شهاب108901622511010096

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد الجواد كنعان حسين حميد108911622511010097

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد امجد عباس ياسين108921622511010098

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد توفيق صادق حسين108931622511010101

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0076.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد جاسم كريم عبيد108941622511010102

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد جبار كامل عجاج108951622511010103

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد صادق حيدر مطشر108961622511010107

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد صباح جاسم محمد108971622511010108

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد علي جبار جوده108981622511010111

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد علي خضير برع108991622511010112

كلية علوم البحار/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد فؤاد داود سلمان109001622511010113

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الباقي ناصر109011622511010116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمرتجى هشام راشد محمد109021622511010118

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز626.0089.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى فائز جمعه محمد109031622511010125

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى محمد هاشم حسان109041622511010126

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق عبد هللا حسن109051622511010127

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمهدي ماجد عبد هللا ناطق109061622511010131

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية االصمعي للبنينتطبيقييوسف صباح عبد الوهاب احمد109071622511010132

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية االصمعي للبنينتطبيقييوسف صفاء طالب عبد الحميد109081622511010133

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0089.71اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيابراهيم موفق حسن سعود109091622511011007

كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن مصطفى مهدي حبيب109101622511011017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسنين كامل عبد هللا عبد الرسول109111622511011020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين خالد طالب خوشي109121622511011021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر477.0068.14اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر صادق جبار راشد109131622511011028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد المهيمن سعدي عبد الرزاق خضير109141622511011046

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي سالم علي جاسم109151622511011052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي عبد السالم خير هللا عبيد109161622511011058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيكرار حيدر لفته مطيلج109171622511011066

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد بشير كريم مخيط109181622511011070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد حديد109191622511011072

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز685.0097.86اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد سمير عبود معن109201622511011075
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كلية اآلداب/جامعة واسط455.0065.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد وسام عبد الواحد جار هللا109211622511011080

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد خضر حسن علي109221622511012007

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيباقر عبد العالي لفتة مزعل109231622511012013

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار666.0095.14اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسن احمد بشير احذيه109241622511012014

كلية اآلداب/جامعة بابل479.0068.43اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين فؤاد سالم حسين109251622511012021

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيسجاد ستار جبار سعدون109261622511012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعبد هللا رافد عبد الواحد موحي109271622511012035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعبد المحسن تحسين عبد المحسن رحيمة109281622511012036

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي السجاد عبد هللا عوفي بديوي109291622511012038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي خليل حسون مناتي109301622511012042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي سالم نعيم جاسم109311622511012043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيكاظم رعد كاظم عبد109321622511012056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيكرار حيدر زيارة ماعود109331622511012057

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيبهاء الدين جبار هيالن محسن109341622511013015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين شاكر عذاب عناد109351622511013020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين عادل غانم صبر109361622511013022

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين عبد الزهرة خلف جبر109371622511013023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين علي حسن شران109381622511013024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر كريم سالمه محيبس109391622511013032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد كاظم عطية سكر109401622511013038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي حميد غركان صافي109411622511013052

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية455.0065.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين كاظم فرج109421622511013057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي قاسم خلف بجاي109431622511013061

كلية االثار/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيكرار صباح فالح كشكول109441622511013070

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمرتضى عباس بدوي كاظم109451622511013088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمرتضى محمد سماري سعدون109461622511013090

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمرتضى ياسر سعدون ميذاب109471622511013092

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمسلم جاذب عناد حسن109481622511013093

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمنتظر ماجد صدام مهدي109491622511013095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيامير محمد قاسم داخل109501622511014005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيجعفر عباس جزل عالوي109511622511014010

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0086.86اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسن حبيب شبيب نعمه109521622511014012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسن شالكه سعيد شاهر109531622511014015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسن قاسم حمدان فزع109541622511014017

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحمزه عباس مهدي جابر109551622511014024

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيرسول هاشم رسن ناجي109561622511014026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد حميد جبار ورد109571622511014028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد علي حسين عطوان109581622511014030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعباس احمد جابر فليح109591622511014033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعباس محمد غالب نعمه109601622511014036
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعبد هللا رسن عبد علي عبد الحسن109611622511014037

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان666.0095.14اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعقيل عدنان حمود حمادي109621622511014041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعقيل موسى بري عبيد109631622511014044

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0081.29اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد نجم109641622511014045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي خريبط عواد خلف109651622511014050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي سالم علي حزام109661622511014052

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي يسر خليفه فري109671622511014062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية االجيال للبنينتطبيقيكاظم ماجد طالب عيسى109681622511014065

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل591.0084.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمؤمل رحيم نادر جابر109691622511014070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمؤيد علي محيسن صحن109701622511014071

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمجتبى رمضان حواس عبد109711622511014072

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت521.0074.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمحسن عويد صحن بندر109721622511014073

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عباس محمد109731622511014074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمرتضى ميثاق محيسن يوسف109741622511014082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمسلم حسن مطر عبد الرضا109751622511014084

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمصطفى عباس كريم عاكول109761622511014088

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمصطفى هادي كاطع عكل109771622511014091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمقتدى رضا جوعان محي109781622511014093

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمنتظر حسين عجيل امانه109791622511014094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمهدي حيدر علي حزام109801622511014098

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية االجيال للبنينتطبيقيناجي جميل جبار حسن109811622511014101

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد عبد هللا رزاق جبار109821622511015006

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد عقيل مهنا خميس109831622511015007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد مالك مهدي عيسى109841622511015010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيايمن عبد الفتاح عبد العالي عبد الجليل109851622511015015

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيايمن ماجد لفته علي109861622511015016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيبشير هاني ثامر راشد109871622511015018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسن حيدر كريم مسعد109881622511015021

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين احمد محمد خنياب109891622511015025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين رعد مهدي خضير109901622511015028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين عبد االمير فاخر عوفي109911622511015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين عقيل ناجي تايه109921622511015034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين علي زكي عبد الكريم109931622511015037

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين علي كريم مردان109941622511015038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين محمد عبدالزهرة خلف109951622511015042

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيرضا حسن ابو الهيل فليح109961622511015054

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسجاد تحسين عبد الرحمن محمد109971622511015056

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسيف علي العيبي عديل109981622511015063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس راهي سهم خليف109991622511015069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس عبد الواحد كاظم اخضير110001622511015071
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس فاضل احمد زيارة110011622511015073

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شوكت مكي110021622511015074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر461.0065.86اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد العزيز علي فاضل عبد العباس110031622511015076

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي شاكر محيسن حسين110041622511015085

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا عبد هللا110051622511015088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي واثق مهدي صالح110061622511015091

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيفاضل حامد فاضل عبد السالم110071622511015092

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0085.43اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد الجواد كاظم حسين خضير110081622511015100

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد خليل محمد هويدي110091622511015103

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد سعيد احمد صالح110101622511015105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد صبيح راضي محسن110111622511015106

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد قاسم نعيم اسماعيل110121622511015112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد قصي لطيف عبود110131622511015113

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى عبد النبي كاظم عبود110141622511015121

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيميثم علي ذياب عبرم110151622511015129

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية الشهداء للبنينتطبيقييوسف محمد صالح عبد الجبار110161622511015130

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية السبطين للبنينتطبيقيابو الحسن رياض بنيان رحيمه110171622511016001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد حسن عريمش جرف110181622511016005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان616.0088.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد عبد النبي عاصي محسن110191622511016008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيايهاب وفيق علي حسين110201622511016013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجعفر عماد محمد سعيد خريبش110211622511016016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين ماجد حاجم سلطان110221622511016026

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية السبطين للبنينتطبيقيخالد رائد رحيم خضير110231622511016031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيراشد قيس محسن قطمير110241622511016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل451.0064.43اعدادية السبطين للبنينتطبيقيزين العابدين مالك كاظم محمد110251622511016038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعباس حبيب جاسب شايع110261622511016045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين خلف حسين110271622511016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا عيسى يوسف حبيب110281622511016052

كلية العلوم/جامعة بابل505.0072.14اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي حسن جاسم دشر110291622511016056

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا عباس علي110301622511016061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي لطيف هاشم ساهر110311622511016067

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد جيجان110321622511016068

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي موفق أحمد فرج110331622511016069

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية السبطين للبنينتطبيقيلقمان خزعل محيسن عوده110341622511016073

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية السبطين للبنينتطبيقيليث احمد راضي حسين110351622511016074

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد باقر محمود راضي يوسف110361622511016080

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية459.0065.57اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد باقر نعيم جاسم كاصد110371622511016081

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية461.0065.86اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد حميد خزعل جباره110381622511016083

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد صادق علي لفته110391622511016086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد عزت عبد الرحيم مذكور110401622511016090
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد علي مصطفى موسى جبار110411622511016091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل441.0063.00اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد لؤي حسين ناصر110421622511016093

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0069.14اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمود سجاد عبد هللا وجر110431622511016097

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمرتضى وليد عبد فرج110441622511016101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسب سند110451622511016103

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى مسلم حنيف راهي110461622511016104

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد علي صبير110471622511016107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية االكرمين للبنينتطبيقياحمد سجاد ابراهيم مالك110481622511017007

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز699.0099.86اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسن حكمت حسن حمد110491622511017011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0073.14اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين خالد كاظم محمد110501622511017018

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين صباح عبد الحسن وداي110511622511017020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين عادل صدام عداي110521622511017022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي110531622511017025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحيدر ستار جبار حسين110541622511017029

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحيدر مؤيد نجم حنون110551622511017033

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحيدر ميثم جعفر مهدي110561622511017035

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيرضا صادق رحيم حسين110571622511017037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيرضا عماد رضا حسن110581622511017038

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيسجاد الزم كاظم كويم110591622511017045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعادل سمير خضير مهجر110601622511017048

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي حيدر جاسم سالم110611622511017064

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي رياض جمعة زغير110621622511017065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي مهدي جاسم عناد110631622511017072

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعيسى سعد ايشاية اسحاق110641622511017075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار اسماعيل عباس جمعة110651622511017077

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0083.14اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد صادق علي ياسين باشخ110661622511017086

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمسلم علي ريسان البد110671622511017099

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمصطفى صدام فاضل حمزة110681622511017102

كلية الزراعة/جامعة المثنى466.0066.57اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمنتظر هاشم كاظم زباري110691622511017107

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمهيمن صادق عبد الواحد حسين110701622511017108

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية االكرمين للبنينتطبيقينور الحسين عباس عويد عباس110711622511017109

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقياحمد ايار عاشور عبد العزيز110721622511018003

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيباقر عبد الكريم حسن جاسم110731622511018016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط594.0084.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسان رغدان كاظم سعيد110741622511018018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0078.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسن طالب جاسب حمود110751622511018020

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسن ميثاق عاصي لعيبي110761622511018022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين حيدر مهدي طاهر110771622511018025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين سعد الدين عبد الحميد محمد110781622511018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين سعد قاسم هاشم110791622511018027

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل486.0069.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين سعيد نجم معتوق110801622511018028
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي حسن جايان110811622511018031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي مهدي علي110821622511018034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين غالب عبد الرزاق قاسم110831622511018036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين محمد عيسى جعفر110841622511018038

كلية علوم البحار/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين مخلص عبد الجليل شبيب110851622511018039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين مشتاق كاظم محسن110861622511018040

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين مهدي قاسم لفته110871622511018041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين مهند عباس محسن110881622511018042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين يوسف خزعل شولي110891622511018046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر ابراهيم عبد الحسين عبد الكريم110901622511018048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر احمد كاطع عبد الساده110911622511018049

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر خلدون قاسم محمد110921622511018051

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر رياض شنيشل حنتاو110931622511018052

كلية الزراعة/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر عبد الرحمن شعبان حميد110941622511018054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر عقيل عيسى حاوي110951622511018055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيرضا عباس رحيم عباس110961622511018061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيرضا عبد العباس معتوق لفته110971622511018063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسجاد عباس نعيم حاجم110981622511018067

كلية علوم البحار/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسجاد عمار اكرم عبد الرحمن110991622511018069

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسجاد مصطفى حياوي جميان111001622511018072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسيد حسنين ضياء محمد محسن111011622511018074

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعباس علي عبد الرزاق عبد هللا111021622511018078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي اسامه عبد الزهره حسن111031622511018085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي حسين حمد هللا جبر111041622511018087

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي سمير محيل زاير111051622511018096

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي صالح محمد رؤوف محمد تقي111061622511018097

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي ضياء عبد علي عبد الرحيم111071622511018098

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط549.0078.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي كريم حمود بشير111081622511018101

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى462.0066.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي مرتضى صافي داغر111091622511018104

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0095.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي مزبان مذبوب مشكور111101622511018105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي يوسف عبد الرضا جايان111111622511018108

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد االمير عبد الواحد111121622511018111

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيليث حسن عبد الرضا عبد الحسن111131622511018115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمجتبى هشام علي هاشم111141622511018116

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد احمد عباس محمد111151622511018117

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد تقي مرتضى محمد خضير111161622511018118

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز700.00100.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد حيدر عباس مهدي111171622511018120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد سعد جبار رمضان111181622511018123

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد فراس عبد الجبار عبد النبي111191622511018130

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد مرتضى صافي داغر111201622511018133

417 من 278صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد هيثم فاضل ياسين111211622511018136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى حازم محمد كاظم111221622511018144

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0087.14اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى ماهر ابراهيم حسون111231622511018148

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمنتظر حيدر مهدي نجيب111241622511018154

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمنتظر ماهر كاظم ثامر111251622511018157

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية المعقل للبنينتطبيقيهاشم ستار هاشم شنيور111261622511018159

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86اعدادية المعقل للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الرضا طاهر111271622511018163

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية المعقل للبنينتطبيقييوسف ناصر مهودر عبد الحسين111281622511018164

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد صفاء حمزه عباس111291622511019005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد ياسين عبد الحسن عبد111301622511019011

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيجعفر مسلم صبر عبد الحسن111311622511019016

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسن حسين مهدي ناصر111321622511019019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسن وائل محمد عبد111331622511019026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسنين اسامه عبد الحسين بخاخ111341622511019027

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين إبراهيم عبد اللطيف جميان111351622511019028

كلية التربية/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين احمد رمضان نعيم111361622511019029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين خالد لطيف معيجل111371622511019033

كلية الزراعة/جامعة واسط430.0061.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين سرمد عبد العزيز عبد الرحمن111381622511019035

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة561.0080.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين صالح راضي عبد علي111391622511019036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد معله داود111401622511019038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى577.0082.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحيدر خلف جاسم عوده111411622511019047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية577.0082.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيزين العابدين حسن راضي حسين111421622511019056

كلية العلوم/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعبد هللا خلف مهدي منسف111431622511019074

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي باسم جاسم دريول111441622511019080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي جبار زياره مبادر111451622511019081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي رعد ساري جبر111461622511019085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي قصي جبار جالب111471622511019092

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي محمد قاسم كريم111481622511019093

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية497.0071.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي مخلص يوسف فاضل111491622511019095

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعلي مهند خيري جاري111501622511019096

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعيسى صالح حسين خلف111511622511019099

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيكرار ضياء حسن علي111521622511019104

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيكرار ناظم جبار خضير111531622511019106

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمجتبى ماجد مهدي كاظم111541622511019115

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد إبراهيم زيد خليل111551622511019117

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد جاسب عبد الساده خنجر111561622511019122

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد رافد عبد هللا جندب111571622511019125

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد علي حسن علي111581622511019131

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد فراس إسماعيل إبراهيم111591622511019135

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد قحطان عوده عبود111601622511019137
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد مازن عبد الكريم عبد الودود111611622511019141

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد مهدي احمد عباس111621622511019142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك542.0077.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمصطفى احمد عجاج صابط111631622511019148

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط573.0081.86اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين داود111641622511019153

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبود مخيط111651622511019155

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمنتظر جمال عادل جمال111661622511019157

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمنتظر قاسم جادر رحيمه111671622511019160

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيابراهيم كامل قاسم شنيار111681622511020001

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد عالء عبد الكريم عبد الحسين111691622511020003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد مجيب مغامس خير هللا111701622511020005

كلية العلوم/جامعة المثنى531.0075.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد محمد باقر عبد العزيز111711622511020006

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد هاني كحيط جاسم111721622511020009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية530.0075.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد يوسف عبد الشيخ حسن111731622511020010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيباقر عبد االمير عبد الجبار كشيش111741622511020012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيجعفر احمد عبد الستار سلمان111751622511020014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحامد كريم مجبل ضامن111761622511020015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن امجد خضير دراج111771622511020016

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن صباح حميد غضبان111781622511020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين عبد المنذر قاسم عبد الحسين111791622511020022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين عصام واشي صبار111801622511020023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين عالء حسين سبتي111811622511020024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين عالء حسين فاضل111821622511020025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية585.0083.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين قسور خير هللا جاسم111831622511020029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم عبد الحسين عبد علي111841622511020034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيذو الفقار سالم جاسم فرحان111851622511020037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0064.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيزين العابدين حسن حسين علي111861622511020038

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسجاد احسان قاسم جواد111871622511020039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسجاد فاضل حميد حسن111881622511020040

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيضياء امين عبد الواحد مبارك111891622511020044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس علي نعمة علي111901622511020047

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس نقيب حميد صالح111911622511020049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا حسين حسون ماهود111921622511020052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي احسان قاسم جواد111931622511020055

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم حنتوش111941622511020057

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل508.0072.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حافظ جبار يوسف111951622511020058

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حسين علي ناصر111961622511020060

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي كاطع111971622511020061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي محمد صالح محمد111981622511020066

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية595.0085.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي واثق عبد الجليل عبود111991622511020069

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكرار احمد شاكر حبيب112001622511020073
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قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد االمير سبتي112011622511020074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكرار علي سبتي عبد هللا112021622511020076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحسن عالء محسن عبد الصاحب112031622511020081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحسن فرحان عبيد كريم112041622511020082

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد احمد مجري هيلك112051622511020083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد باسم شندي حاتم112061622511020086

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد باقر باسم مجيد عبود112071622511020087

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد باقر حميد شريف حاتم112081622511020089

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد خلف جمعة علي112091622511020095

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد سمير ابراهيم عبد النبي112101622511020097

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد شاكر عبد هللا حمادي112111622511020098

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد صادق سهيل بدر عبد السيد112121622511020099

كلية اآلداب/جامعة ذي قار494.0070.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد صادق عبد هللا وهاب112131622511020100

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد ضياء نعمة شبوط112141622511020102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد عصام داود سلمان112151622511020107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد علي شهاب احمد112161622511020108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد غسان ناظم صاحب112171622511020110

كلية العلوم/جامعة بابل522.0074.57اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم ياسين جبر112181622511020121

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى علي نتيش عبيد112191622511020122

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى محسن علي سوادي112201622511020124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى محمد مصطفى محمد112211622511020125

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز696.0099.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمنتظر ماجد صالح حبيب112221622511020127

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيهادي نعيم نوري عبد الحسين112231622511020131

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الروان للبنينتطبيقيحسين مسلم عبد القادر قاسم112241622511021002

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الروان للبنينتطبيقيحيدر علي عباس محسن112251622511021005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية الروان للبنينتطبيقيعلي سالم مخور مهدي112261622511021008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71اعدادية الروان للبنينتطبيقيمنتظر مهدي صالح حمادي112271622511021020

كلية اآلداب/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسن ثابت عبد الحسين محيي112281622511023007

كلية العلوم/جامعة ذي قار541.0077.29ثانوية الدير للبنينتطبيقيزين العابدين حليم حامد علي112291622511023019

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الدير للبنينتطبيقيمحمد ياسين جاسب كريم112301622511023032

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل463.0066.14اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيحسن مهدي باقر حسين112311622511024007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيحسين شاكر جابر جمعه112321622511024011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيرماح تحسين قاسم طعين112331622511024014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيزين العابدين عباس حسن مطر112341622511024015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيسجاد عبد الخالق جميل ناصر112351622511024017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعلي حسام طارق غالي112361622511024028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعلي خليل برهان موسى112371622511024029

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيقاسم محمد اعبادي صالح112381622511024038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيكرار رافد شاكر اسماعيل112391622511024039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمحمد الباقر محمد سالم حرب112401622511024042
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كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمحمد حسن محمد كريم موسى112411622511024043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمنتظر محمد راضي رسول112421622511024052

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقياحمد سواد عامر عبد الساده112431622511025001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0087.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيامير واثق عزيز هادي112441622511025005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0072.71للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيجواد كاظم عطيوي عبد112451622511025007

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيحسن رمضان ريسان كاظم112461622511025008

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0074.14للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيحسن صابر عبد الرضا معيبد112471622511025009

كلية العلوم/جامعة ذي قار548.0078.29للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيحسين جهاد علوان عبد112481622511025010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيحمزه عبد الحسن وحيد شكاكي112491622511025013

كلية العلوم/جامعة بابل492.0070.29للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيرشاد سامي هاني مسلم112501622511025014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0088.00للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيرضا مالك عبد الواحد حسين112511622511025016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيسجاد سمير سالم ياسين112521622511025017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيطاهر حبيب جواد كاظم112531622511025019

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيعلي ضامد فارس هادي112541622511025022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل615.0087.86للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيعلي عبد الكاظم نجم كاظم112551622511025023

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0070.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيليث رافد نوري معال112561622511025026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية590.0084.29للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيمحمد ناجي عبد هللا خلف112571622511025030

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0075.43للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيمصطفى حسن حيدر سلمان112581622511025034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0075.14للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيمصطفى كاطع مطرود هزاع112591622511025037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء652.0093.14للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيمنتظر سالم نافع جميل112601622511025039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر434.0062.00للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيمهدي صالح عبد الباري كرم112611622511025040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط467.0066.71للبنين (عج)اعدادية انوار الحجة تطبيقيمهدي صالح حسن جازع112621622511025041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية القرنة للبنينتطبيقيجواد قصي حميد صيهود112631622511026006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحبيب حيدر مرزوق عريبي112641622511026007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسن علي صدام محسن112651622511026009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين عبد العالي غنيد عبد الحسن112661622511026011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين عصام طاهر عبد الحسين112671622511026012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط571.0081.57اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين فتحي عبد الزهرة يوسف112681622511026013

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين هادي فاخر هندال112691622511026016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحمود صالح طعمه احمد112701622511026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان478.0068.29اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحيدر مشتاق توفيق كامل112711622511026019

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0096.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحيدر نائل حميد صيهود112721622511026020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحيدر ناظم خضير عبيد112731622511026021

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيرضا عادل محسن حسين112741622511026023

كلية العلوم/جامعة واسط590.0084.29اعدادية القرنة للبنينتطبيقيسجاد سبع صالح مصارع112751622511026027

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان615.0087.86اعدادية القرنة للبنينتطبيقيسعد مؤيد عبد الرزاق فنجان112761622511026030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعبد الرحمن نزار جبر كحيط112771622511026033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيكرار علي حسين نعيم112781622511026049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد رياض حسوني عبود112791622511026057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد صادق مصطفى هاشم محمد112801622511026058
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن ناصر ضاحي112811622511026059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0064.00اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمرتضى كريم درويش عبد علي112821622511026064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسن ساهي112831622511026068

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمنتظر سعيد وحيد سالم112841622511026070

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمنتظر عدنان عجه سالم112851622511026071

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمهيمن عبد الحر قاسم ثامر112861622511026075

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسن هادي صالح علي112871622511027003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين احمد كاظم احمد112881622511027004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين خليل جندي طاهر112891622511027005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين عبد العالي خضير راضي112901622511027006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين قحطان عدنان عزيز112911622511027008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين وصفي سامي رسن112921622511027010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحيدر عماد عبد االمير عبدال112931622511027014

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحيدر محمد كاظم طليع112941622511027015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط515.0073.57اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين ضمد مغامس112951622511027019

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعباس علي راضي كحيط112961622511027020

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي باسم الزم راضي112971622511027024

كلية التربية/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي جاسب هاشم مجدي112981622511027025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي حسين علي جعفر112991622511027028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي رضا عبد الحسين ضمد مغامس113001622511027030

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمجتبى عقيل حسين عباس113011622511027041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحسن راضي لطيف حسين113021622511027042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم عبد الحسين عريبي113031622511027044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد غالب جاسم محمد113041622511027052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد فوزي داوي عبيد113051622511027053

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسين نعيم113061622511027056

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار526.0075.14اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمصطفى جواد عبد الكاظم عبيد113071622511027057

كلية العلوم/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمصطفى حيدر طالب عبد علي113081622511027058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0087.57اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمصطفى سالم جاسب عباس113091622511027059

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمعين عادل زكي مهدي113101622511027061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمهدي ميثم طعمة جابر113111622511027065

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية المدينة للبنينتطبيقيابابيل جاسم كماش شناوه113121622511028002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية المدينة للبنينتطبيقيبهاء الدين مكي فرحان زاجي113131622511028005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء580.0082.86ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسن افتراه طامي احمد113141622511028007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسن عدنان جواد عبد الحسن113151622511028008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسن موفق عبد االله جياد113161622511028010

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسين ايوب عبد الباري عبد الحسن113171622511028011

كلية العلوم/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الزهره مزعل113181622511028013

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد الستار راضي113191622511028021

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمرتضى رائد محمد احمد113201622511028023
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كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمنتظر صدام حموده مرزوك113211622511028025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية527.0075.29ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمهدي امجد مردان صيهود113221622511028026

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم جبار113231622511029002

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0096.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد حمزه سلمان نعيم113241622511029003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد عبد االمير عبد الرزاق موسى113251622511029005

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0069.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد ناظم محمد خضر113261622511029012

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياكرم صالح نوري بزون113271622511029015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية535.0076.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيايوب جاسم ضيدان صالح113281622511029016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى607.0086.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيباقر رياض شاكر حمود113291622511029018

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيباقر محمد علي حسن مردان113301622511029019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء617.0088.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسن رعد قاسم بدر113311622511029022

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين بشير سعيد سهيل113321622511029025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0069.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين عوفي زاير منسي113331622511029032

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0079.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين مالك بريس سالم113341622511029033

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0088.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين يعقوب عبد الحليم غليطة113351622511029036

كلية العلوم/جامعة المثنى525.0075.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحيدر كاظم حمودي عبد االمام113361622511029041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحيدر لؤي ساجد جابد113371622511029042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار635.0090.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيذاري ضياء يحيى صادق113381622511029043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيرشوان علي عبد رحمة113391622511029045

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيزين العابدين رائد عبد المنعم عباس113401622511029048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى538.0076.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسجاد هالل خير هللا حطاب113411622511029054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيطيف بندر عبيد عبد الرحمن113421622511029059

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعباس حامد عبد الحسين بدر113431622511029061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0075.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء فاضل زعيبل113441622511029064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد العظيم حسين فرحان113451622511029065

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي حسن روضان حسن113461622511029067

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي عارف فائق خزعل113471622511029072

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل646.0092.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي ميثاق حافظ نعمه113481622511029078

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0090.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي نوفل عبد الستار راضي113491622511029079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيليث ذاري نوري خضير113501622511029087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل عبد  هللا موسى113511622511029093

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية579.0082.71اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد حسن عبدال عزيز113521622511029095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل585.0083.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد مشتاق عبد الحكيم غانم113531622511029102

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء616.0088.00اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمسلم محمد جاسم بدر113541622511029106

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى احمد ضيدان عبد الزهرة113551622511029107

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين عبد الزهرة محمد113561622511029109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى علي شاكر صابر113571622511029110

كلية اللغات/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى نعيم صابر عبد113581622511029113

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمنتظر موفق مايع منصور113591622511029116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمهدي فرج جبار فرج113601622511029117
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قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقينجم عبد الباري ساجت عبد النبي113611622511029120

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت510.0072.86اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيهادي امجد مردان صيهود113621622511029123

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الصادق للبنينتطبيقيجعفر ناصر عوده منصور113631622511030006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسن لفته عبد الساده عاشور113641622511030008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل485.0069.29اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين علي جميل حيدر113651622511030012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين محمد عبد المحسن عبد الزهره113661622511030013

كلية العلوم/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحميد جواد ناصر عبد هللا113671622511030015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحيدر يوسف جاسم مطيوي113681622511030017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعلي فاضل جبار كشيش113691622511030026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد حسين عوده لفته113701622511030033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمرتضى راهي عبد العباس طاهر113711622511030039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد عبد الرضا نتاش لفته113721622511031006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد عمار احمد مغامس113731622511031007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيايمن خيون عبد اللطيف حمدان113741622511031011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيباقر صباح كاظم عبد العباس113751622511031015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى574.0082.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن زهراو محسن صيهود113761622511031022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن مهدي كطاب رحيمه113771622511031023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين حبيب عيدي حسن113781622511031026

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين رافع داخل حسن113791622511031027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره سعيد هزاع113801622511031030

كلية العلوم/جامعة بابل540.0077.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين كامل عبد علي عبد الهادي113811622511031033

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين نصر مداحر جبار113821622511031035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر جبار بخيت ذياب113831622511031037

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر ربيع كاظم حسين113841622511031038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0088.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر سعد غانم عبد علي113851622511031039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر فائق عامر فرهود113861622511031040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيزين العابدين صافي ناجي شنين113871622511031044

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0095.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيصادق سامر سليم جرمل113881622511031051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية486.0069.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس حميد عبد الكاظم فليح113891622511031054

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك650.0092.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس عالء شاوي عبد علي113901622511031057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار605.0086.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس فيصل عبد الرضا جوال113911622511031060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس ياسين عبد هللا مسلم113921622511031065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد هللا باسم جميل جبار113931622511031067

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي احسان مطشر محمد113941622511031072

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي جعفر كاظم مهلهل113951622511031075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي رشيد نعمه عفج113961622511031077

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي رعد صدام عبد هللا113971622511031079

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل537.0076.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم عبد الزهره عبد هللا113981622511031080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عدي صدام عزيز113991622511031082

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي غسان احمد جبار114001622511031084
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي لفته جبر سلمان114011622511031087

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى557.0079.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي معن غضبان مسلم114021622511031091

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0079.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيكرار امجد جمال الدين وحيد114031622511031096

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد باقر سعد قريب محمد حسين114041622511031103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد شاكر محمد114051622511031105

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد جبار حسين علي114061622511031106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حكم ذاري عوده114071622511031108

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد ستار عبد الجبار غدير114081622511031111

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة641.0091.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد شاكر محمد114091622511031113

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد فالح جبر عبد النبي114101622511031116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0091.29اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمرتضى احمد ديوان عبد هللا114111622511031121

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى641.0091.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمصطفى برزان مطيوي محمد114121622511031124

كلية العلوم/جامعة بابل512.0073.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمقتدى صالح حاتم صنكور114131622511031126

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمنتظر محمد مجيد مكي114141622511031130

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيهاني دايم عبد ضهد114151622511031138

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية اليرموك للبنينتطبيقييحيى مازن صحن عبد الرضا114161622511031140

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية الزبير للبنينتطبيقيابراهيم دويل فرحان عباس114171622511032001

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد رحيم مغير حسين114181622511032014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0078.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد عدنان فهد عبد الحسين114191622511032018

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0083.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد عوده عويز دابش114201622511032020

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد قصي جبار ناصر114211622511032022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0080.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد محمد احمد عثمان114221622511032023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقياسامه عبد الخالق ساجت صباح114231622511032026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقياكرم وسام عبد الكريم شهاب114241622511032028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيالحسن عصام احمد عثمان114251622511032029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط564.0080.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيالحسين عقيل دعيج خلف114261622511032030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيباقر عصام عبد الهادي باقر114271622511032034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيثامر سعود عجمي حمود114281622511032036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين جاسم عباس حاجم114291622511032054

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين صباح ضيدان قاسم114301622511032057

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار584.0083.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين عبد المنعم جودي سويد114311622511032059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين علي جاسم فعيل114321622511032061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل614.0087.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين علي راضي عاشور114331622511032062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين فواز حمد مناحي114341622511032063

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين نصار جبر منخي114351622511032064

كلية التربية /جامعة الحمدانية438.0062.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحيدر اياد جبار علوي114361622511032068

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الزبير للبنينتطبيقيخضير عوده فرحان فليح114371622511032079

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار577.0082.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيزيد عبد الكريم عامر صكبان114381622511032081

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى552.0078.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسامي عبد جاسم خصاف114391622511032083

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسجاد محمد صيوان نعمه114401622511032091
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيطالب كاظم طالب داخل114411622511032096

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس راشد صخي عوده114421622511032099

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس لقمان عبد الرزاق قاسم114431622511032104

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس نجم زباري قاسم114441622511032105

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد الرحمن كريم سبوس زغير114451622511032109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الستار عبد الجبار شهاب114461622511032110

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا جابر عبود مطر114471622511032111

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا ساير جابر طماش114481622511032118

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا صاحب ثجيل جبر114491622511032119

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان ديوان شديد114501622511032120

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا هادي عبيد بداي114511622511032123

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى490.0070.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد المطلب عادل صابر شلبه114521622511032124

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية595.0085.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعالء سالم عبد لهد114531622511032127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي جواد حسين شاطي114541622511032130

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي ضايف منيخر ثجيل114551622511032134

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي عبد هللا نجم نايف114561622511032136

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيفهد طالل حمد مناحي114571622511032147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيقاسم رسول خلف نعيمه114581622511032149

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيكرار حيدر رسن حميد114591622511032151

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية الزبير للبنينتطبيقيالزم عبد العالي حسين الزم114601622511032154

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد اندرياس عبد الستار عزيز114611622511032158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد باسم كريم عيسى114621622511032159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبد الكريم خضير114631622511032169

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل607.0086.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد علي حسن كيطان114641622511032170

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمود فهد راشد جباره114651622511032178

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمرتضى علي قاسم محمد114661622511032180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمسلم سامي جاسم جار هللا114671622511032185

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمسلم علي فرهود حاذور114681622511032187

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى زهر خلف محي114691622511032189

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق شراد محمد114701622511032190

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0078.43اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى مطر صافي غضيب114711622511032191

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمنتظر حسن باني ناصر114721622511032194

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية الزبير للبنينتطبيقيموسى عالء بجاي خلف114731622511032199

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية الزبير للبنينتطبيقينورس عبد الرزاق شراد محمد114741622511032202

كلية العلوم/جامعة بابل491.0070.14اعدادية الزبير للبنينتطبيقييوسف محمد باني ناصر114751622511032204

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الزبير للبنينتطبيقييوسف محمود نجم عبد هللا114761622511032205

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.0064.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياسعد خالد عوده كشيش114771622511033012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسن حواس صبر فرج114781622511033021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسن مثنى صالح يحيى114791622511033025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين ابا ذر نزار حسن114801622511033027
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين عزر جابر مايد114811622511033033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحيدر حاكم كمر كاظم114821622511033043

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحيدر حسن علي حسين114831622511033044

كلية العلوم/جامعة تكريت505.0072.14اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيخالد عبد العزيز عبيد لفته114841622511033045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد جاسم ريحان حسين114851622511033047

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد حميد عبد الكريم كريم114861622511033048

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد سعد جعيول خليف114871622511033049

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد عبيد عبد النبي جذاب114881622511033050

كلية العلوم/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد مارد جابر بدر114891622511033052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسلطان فهد راشد مزعل114901622511033055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0085.86اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيشهيد خالد عبره كاطع114911622511033057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماجد انذير منصور114921622511033064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد هللا بشار سلمان عبود114931622511033067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان والي عبيد114941622511033069

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي اكبر خالد جوده عطيه114951622511033076

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي جبار طعمه شالش114961622511033077

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي خالد مدير عبد114971622511033081

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0077.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي سعد اسماعيل عبد العالي114981622511033083

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي طه ياسين حسن114991622511033084

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار567.0081.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي عدي خالد كريم115001622511033088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0078.29اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعيسى يوسف حسن مسجت115011622511033098

كلية علوم البحار/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم يوسف حاجم115021622511033104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد طعمه جبر لكن115031622511033114

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية570.0081.43اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد علي ضاحي جميل عامر115041622511033118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمروان عفات عبد المحسن ساجت115051622511033129

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمسلم وليد كاظم وذيح115061622511033130

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمصطفى احمد كامل عجيل115071622511033131

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمصطفى غالي جبير منصور115081622511033134

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0081.00اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمقتدى حبيب صادق نصر هللا115091622511033137

كلية العلوم/جامعة بابل495.0070.71اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمقتدى عجيل دبيس حميدان115101622511033138

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمنتظر عباس كامل عبيد115111622511033140

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقينشمي محمد كاظم نشمي115121622511033145

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيوليد خالد عبد الوهاب باني115131622511033146

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيياسين سعد سلمان شبينه115141622511033148

كلية الزراعة/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيابو الحسن علي احمد محمد115151622511034001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد صالح عبد النبي مطرود115161622511034002

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد عادل عبد علي احمد115171622511034004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الزهره خضير115181622511034009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد نبيل ناصر حميد115191622511034011

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن رجاء علي جمعه115201622511034022
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط568.0081.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن صفاء تركي عبد115211622511034025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن عبد االمير عبود مصطفى115221622511034027

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن عبد العظيم منصور عواد115231622511034028

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن علي خليل ابراهيم115241622511034029

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن فؤاد فيصل عبد الحميد115251622511034031

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن قيصر جاسم محمد115261622511034032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن ناظم شاكر عبد الجبار115271622511034035

كلية الزراعة/جامعة ميسان480.0068.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد العباس مال هللا115281622511034041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين حيدر فاضل عذاري115291622511034042

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين خليل لفته عبد السيد115301622511034043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى595.0085.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين رافد حسن هادي115311622511034044

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين رجاء علي جمعه115321622511034045

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين طه قاسم محمد115331622511034048

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين عبد الحسين يونس يوسف115341622511034050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمام يسر115351622511034054

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين محمد وحيد محمد115361622511034061

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل498.0071.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين نوري عبد هللا جوهر115371622511034063

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحميد عبد الكريم حميد فليح115381622511034066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر حسين كاظم ابراهيم115391622511034068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر شوقي مجيد شهيد115401622511034069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر عبد السالم عبد الزهره ارحيمه115411622511034070

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيخالد غالي احمد كاغد115421622511034073

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد زهير جواد عباس115431622511034081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسيف مرتضى قاسم حريجه115441622511034086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيصادق ناصر صادق موسى115451622511034088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيطاهر حسين عمار طاهر115461622511034090

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0095.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس حازم محمد رحيمه115471622511034092

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس عبد الخضر عباس داود115481622511034096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد الرسول عبد الواحد حميد احمد115491622511034098

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى608.0086.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد الستار عامر عبد الحسين محسن115501622511034099

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد العظيم محمود عيسى عبيد115511622511034100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد هللا جاسب عبد الصمد عبود115521622511034103

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد هللا مشتاق حسن سعود115531622511034107

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعقيل طالب عبد علي صالح115541622511034110

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل461.0065.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عبد الكريم راضي115551622511034111

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية580.0082.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي حسين رشيد عبد العالي115561622511034116

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي صالح خلف عبيد115571622511034123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي صالح عبد النبي مطرود115581622511034124

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي غيدان كاظم بدن115591622511034127

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي فاضل جمعه عيسى115601622511034129
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك539.0077.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي قيس مهدي صالح115611622511034130

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء607.0086.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي قيصر جاسم محمد115621622511034131

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي محمد قاسم خلف115631622511034134

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعيسى علي كاظم عبد الكريم115641622511034136

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد المطلب فاضل115651622511034144

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار حيدر محمد ابراهيم115661622511034145

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد توفيق قاسم عبد هللا115671622511034154

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد خالد جاسب نصيف115681622511034157

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد رياض ناصر عباس115691622511034159

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد ستار سعيد عبد علي115701622511034161

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد االمير يوسف115711622511034162

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد مهدي مرتضى عباس مهدي115721622511034170

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمختار مصطفى عبد الوهاب محمد115731622511034172

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء540.0077.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى غالب خلف طاهر115741622511034174

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى سالم نعمه نصيف115751622511034177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط440.0062.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمهدي عماد ياسين خضير115761622511034182

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0083.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمهدي قاسم نجم عبد هللا115771622511034183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيهاشم حسين عبد الحي موسى115781622511034189

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86اعدادية شط العرب للبنينتطبيقييوسف عباس يوسف خلف115791622511034192

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيأنور جواد راشد بزون115801622511035002

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقياحمد باسم عذافه ثاجب115811622511035004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقياحمد حسن هاني عبد الساده115821622511035005

كلية اآلداب/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيالحسن عماد ياسر عبدالعزيز115831622511035010

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيجعفر صادق نجم خشان115841622511035014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيجالل عبد الرضا محمد صيوان115851622511035016

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0070.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن احمد عبد الحسن حسين115861622511035017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن جواد هاني صبري115871622511035019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل592.0084.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن علي رمضان عويز115881622511035022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن عوده هادي خلف115891622511035024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن فالح حسن كريم115901622511035025

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0070.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن محمد عبد الحليم علي115911622511035026

كلية العلوم/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن منذر عبد الواحد شنان115921622511035027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0084.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين احمد راضي متعب115931622511035028

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين صباح كاظم راضي115941622511035031

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيرضا علي باقر حسون115951622511035039

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيصادق خضير عبيد زغير115961622511035046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0075.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيضرغام حسين صكبان سلمان115971622511035049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس سمير عبد الجليل عبادي115981622511035051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس فاضل اسماعيل شمندل115991622511035052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس ماجد عبد الوهاب علي116001622511035053
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كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعبد هللا طالب مهدي عطوان116011622511035059

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز676.0096.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل اسماعيل شمندل116021622511035060

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم مزيد116031622511035065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي حسن كاظم زامل116041622511035066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي راشد جاسم خلف116051622511035069

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي شاكر لطيف عبد الرزاق116061622511035070

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عطا شراد عباس116071622511035072

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي محمد احمد خضير116081622511035073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي نوري احمد خضير116091622511035075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي هشام قابل يونس116101622511035076

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيفائز قاسم حزام حمار116111622511035078

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيكرار ناصر يوسف يعقوب116121622511035083

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد نهير صكبان سلمان116131622511035098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمود شاكر سلمان عبيد116141622511035101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمرتضى حيدر كاظم وشك116151622511035102

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمرتضى رحيم حسين طارش116161622511035103

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمسلم عماد عبد الكريم عباس116171622511035106

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى جبر فليح شمخي116181622511035107

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي بشيت116191622511035108

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0080.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى عدنان جاسم احمد116201622511035109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار528.0075.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى وليد تعبان عبيد116211622511035111

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل565.0080.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقييوسف عناد كاظم محمود116221622511035122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيحسن احمد حسن كاظم116231622511036004

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيحسين راسم عبيد فرج116241622511036005

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز694.0099.14ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعقيل عدنان عبد هللا حسين116251622511036013

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد الباقر رائد جبار حسن116261622511036020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد باسم نعمه ليلو116271622511036021

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0081.43ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين علي حواس116281622511036025

كلية الزراعة/جامعة البصرة497.0071.00ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد علي عبود علي116291622511036026

كلية العلوم/جامعة بابل509.0072.71ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد موفق حسن سلمان116301622511036027

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمنتظر عبد الستار عبد الرضا عيدان116311622511036029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمنتظر عبد هللا فاخر محمد116321622511036030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمنهل جبر فضيل ياسر116331622511036031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار604.0086.29ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيناظم عباس حاشوش محمد116341622511036032

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسن طالب كاطع دهش116351622511037012

كلية العلوم/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين فاضل عبد تامول116361622511037022

كلية علوم البحار/جامعة البصرة526.0075.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر حميد حسين عليوي116371622511037023

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيسجاد سعد ناصر قادر116381622511037031

كلية اآلداب/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيسجاد ناظم ثجيل كاطع116391622511037035

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعباس حميد جميل صبيح116401622511037038
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعباس عبد جبار جاسم116411622511037039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعقيل جميل ثاني حميدي116421622511037047

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي احمد مطر جبر116431622511037048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي عبد شندوخ كريم116441622511037051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0074.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي فيصل خشن ساجت116451622511037052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي مصطفى خلف زري116461622511037054

كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيفيصل خالد جميل صبيح116471622511037057

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد باقر فالح حسن هالل116481622511037063

كلية اآلداب/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم ضميد116491622511037064

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمرتضى راضي فرحان زري116501622511037067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمرتضى فالح مطشر خلوي116511622511037069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيوليد كاظم نعيثل علي116521622511037076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيآصف صباح احمد لفتة116531622511038001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0068.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقياحمد عبيد محمود جاسم116541622511038002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسن عاطف عبد الحليم احزيم116551622511038005

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين عاطف عبد الحليم احزيم116561622511038009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين علي كاظم داخل116571622511038012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين علي كاظم مزبان116581622511038013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين علي محسن علي116591622511038014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين لؤي شاكر معتوق116601622511038016

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى508.0072.57اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيزين العابدين زهير ثجيل عبد الزهرة116611622511038020

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار544.0077.71اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعبد هللا عبد اللطيف عبد االمير جاسم116621622511038025

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي حسام صادق رسن116631622511038027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي سعد جاسم محمد116641622511038030

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي صالح خليل حسين116651622511038032

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي طارق عباس سلمان116661622511038033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم محمد غلوم116671622511038034

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز631.0090.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي محمد هادي يوسف116681622511038038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعيسى يعقوب حسن عبد الحسين116691622511038040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيكرار حيدر عباس مهدي116701622511038042

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد بسام عبد الغني موحان116711622511038046

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد قاسم مهدي صالح116721622511038049

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0083.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد ناظم مال هللا عباس116731622511038050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0075.14اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم عبد116741622511038051

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0072.00اعدادية ام قصر للبنينتطبيقييوسف عبد مرزوق عايد116751622511038060

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيابراهيم حامد ابراهيم احمد116761622511039001

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياحمد خلف حيدر حسين116771622511039005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياحمد سلمان شمال عطيه116781622511039006

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياحمد هيثم حسن علي116791622511039008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيالحسن اسعد ايوب يوسف116801622511039011
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيامير حيدر علي طالب116811622511039013

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار480.0068.57اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيايمن محمود عبد اللطيف خالد116821622511039014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسين عادل عبد هللا عبد علي116831622511039026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسين عقيل قاسم حمادي116841622511039027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيرضا جميل مشحوت عبد القادر116851622511039035

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيرضا حامد عبد الحميد مجيد116861622511039036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيسجاد عبد هللا خلف محمود116871622511039041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعباس رعد سعد نغيمش116881622511039045

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس عمران116891622511039047

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي اكبر حيدر حسين رمضان116901622511039056

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي صادق زكي عبد القادر116911622511039061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط472.0067.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي صمد ايوب عبود116921622511039062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي عادل عدنان صالح116931622511039063

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك508.0072.57اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي عدي سامي حميد116941622511039067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيقاسم احمد ايوب يوسف116951622511039081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمجتبى ضياء يعقوب يوسف116961622511039089

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمجتبى عقيل قاسم ولي116971622511039091

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الرحمن ياسين116981622511039093

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد المنتظر مهدي علوان خضير116991622511039094

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد سهيل نجم عبد هللا117001622511039096

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد عبد القاسم محمد جاسم117011622511039099

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد مهند محمد علي عباس117021622511039104

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمرتضى عبد الرحيم هاني جواد117031622511039107

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0093.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمصطفى احمد صالح هاشم117041622511039109

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمصطفى فؤاد حسين معتوق117051622511039112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمنتظر حيدر احمد عجيل117061622511039117

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير حاتم دينار117071622511039119

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمهدي صباح حسن عطيوي117081622511039122

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمهدي صالح حسون يسر117091622511039123

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمهدي محمد عبد هللا لفته117101622511039124

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيموسى جعفر رحيم ورور117111622511039127

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقياحمد باسم محمد عبود117121622511040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقياحمد فاضل مجيد ابراهيم117131622511040003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل581.0083.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسين حازم كاظم شناوه117141622511040016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسين كريم حسن احمد117151622511040021

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحيدر رائد كامل عبد الواحد117161622511040025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحيدر عبد العزيز محمد احمد117171622511040027

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيزين العابدين حيدر نوري مغامس117181622511040030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيزين العابدين فالح مهدي سلمان117191622511040031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل517.0073.86اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيسيف عامر عبد الباري طالب117201622511040033
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيشبر حسن خلف عجيل117211622511040034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيصالح فيصل كريم صالح117221622511040035

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيصفاء عباس عبود معارج117231622511040036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعباس ازهر عبد الجبار غركان117241622511040038

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر حمزة عبادي117251622511040042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد العزيز اسعد صادق محمد117261622511040045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء صبري مرزوق117271622511040050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي احسان عبد القادر فالح117281622511040054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي اياد كاظم مسعيد117291622511040059

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء599.0085.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي تحسين فالح حسين117301622511040060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيكرار حيدر سامي حمزه117311622511040073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0063.71اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيكريم حميد مراد عبيد117321622511040074

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيماهر غسان ماهر شاكر117331622511040075

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0083.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمجتبى حبيب حسين هجول117341622511040077

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد هللا علي حبيب117351622511040079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط564.0080.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد تقي ميثم احمد شهاب117361622511040081

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد الصاحب صبيح117371622511040082

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد حيدر احمد علي117381622511040083

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد عدنان سعيد سلمان117391622511040085

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد كامل عباس عبد النبي117401622511040087

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد هللا معتوق117411622511040089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمرتضى احمد ياسين احمد117421622511040091

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمرتضى يوسف يعقوب محمد117431622511040093

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمصطفى عبد العادل بدران ابراهيم117441622511040096

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0088.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيوليد خالد عبد الرزاق احمد117451622511040103

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل428.0061.14اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقييعقوب صفاء عمر سعد117461622511040106

كلية العلوم/جامعة بابل536.0076.57اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقييوسف حسن زهراو سليم117471622511040108

كلية العلوم/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية االعالم للبنينتطبيقيأحمد صالح رحيم مجمان117481622511041001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقياسماعيل هادي عبد االمير حسين117491622511041005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية االعالم للبنينتطبيقيجعفر مازن داخل عبد الرزاق117501622511041008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر457.0065.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسن داخل مطشر حيدر117511622511041011

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسن داود سلمان زيارة117521622511041012

كلية االعالم/جامعة ذي قار449.0064.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسن عوفي عبد الرزاق محسن117531622511041014

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسن منتصر حسين عبد الكريم117541622511041017

كلية اآلداب/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسن هادي كامل حسن117551622511041019

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين احمد جري ناصر117561622511041020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين ثائر عبد الحميد خضير117571622511041021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين جمعة مكصود عاتي117581622511041022

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الحسن فهد117591622511041030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية541.0077.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحيدر مرتضى عودة كاطع117601622511041033
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحيدر وليد ناظم يسر117611622511041035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقيسجاد ميثم زكي عبد القادر117621622511041040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية االعالم للبنينتطبيقيسعود عبد العزيز محمد سالم117631622511041041

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط619.0088.43اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعباس علي عباس مالون117641622511041046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعباس فاضل احمد علي117651622511041047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعبد الحسين حسن كاظم علي117661622511041049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء548.0078.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد ناصر جاسم117671622511041055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعدنان حسين عدنان يوسف117681622511041056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي سعد نجم عبيد117691622511041060

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي محمد عبد القادر عبود117701622511041065

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي محمد فهد عبود117711622511041066

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد السادة عبود117721622511041067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط548.0078.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي نبيل جواد ناصح117731622511041070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي هيثم علي عبد الجبار117741622511041071

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد الجواد وداد محمد جواد حميد117751622511041077

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل508.0072.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد حسين جاسم محمد117761622511041080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد زكي يحيى مهدي117771622511041083

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم عبد الكريم117781622511041087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمرتضى وائل عبد االمير عبد هللا117791622511041089

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمقتدى فياض حسن جبل117801622511041094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمنتظر ميثم زكي عبد القادر117811622511041098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمهدي علي عبد الحسين كاظم117821622511041100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية االعالم للبنينتطبيقينور حيدر نور حسن117831622511041104

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية االعالم للبنينتطبيقيياسر احمد صبحي ملوح117841622511041105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية االعالم للبنينتطبيقيياسين محمود ناصر احمد117851622511041108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية االعالم للبنينتطبيقييوسف عبد هللا خالد عبد اللطيف117861622511041109

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد عادل عبود عبد الحسن117871622511042005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد عبد الحميد احمد عبد الحميد117881622511042007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيباقر عبد االمير فرحان عبيد117891622511042011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد غنتاب117901622511042012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسن سالم عوده طاهر117911622511042013

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار580.0082.86اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسن عالء احمد سلمان117921622511042016

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين صفاء يعقوب يوسف117931622511042019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين عبد هللا حسن عبد هللا117941622511042022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمير عبد الخضر117951622511042025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين ناظم فايز يوسف117961622511042027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء590.0084.29اعدادية حمدان للبنينتطبيقيخالد رياض نوري عبد الكريم117971622511042029

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية حمدان للبنينتطبيقيسعيد تحسين حميد عبد المجيد117981622511042036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية حمدان للبنينتطبيقيصادق مهدي صابر عبيد117991622511042039

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعبد السالم قيس عبد الحميد محمود118001622511042045
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعقيل حمزة حسن مسلم118011622511042053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي حسين عوده عبود118021622511042058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي حسين منصور حمادي118031622511042059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي رافد عبد السادة بشيت118041622511042061

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي عماد عبد الجبار مصطفى118051622511042064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي نعيم غانم احمد118061622511042069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعمران احمد علي حسين118071622511042070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل524.0074.86اعدادية حمدان للبنينتطبيقيفاروق هيثم مصطفى جابر118081622511042072

كلية الزراعة/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمد ضياء نوري كباشي118091622511042076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمد طعمه مري شغيان118101622511042077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمد علي محمد صالح إبراهيم118111622511042080

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمد علي مهند صبيح نعمه118121622511042081

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء446.0063.71اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمحمد مرتضى كاظم عطيه118131622511042085

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمصطفى موسى خليل حسين118141622511042096

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل589.0084.14اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمهيمن حبيب افندي شغاتي118151622511042101

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية حمدان للبنينتطبيقييوسف عبد الصمد عيسى حسان118161622511042106

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين504.0072.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيابراهيم علي سلمان نجم118171622511043001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد حسن جمعة عذاب118181622511043004

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيتحسين محمد علي عبد الرضا118191622511043021

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن صباح عبد السادة حسن118201622511043027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن صدام علي نجم118211622511043028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن صالح عبد الرزاق صنكور118221622511043029

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن ميثم محي شهاب118231622511043034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسنين صبيح حبيب نعمه118241622511043036

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين ثاني ضاحي حاتم118251622511043038

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين حبيب ناجي جابر118261622511043041

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم حاتم جبار118271622511043044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين نزار محسن فنجان118281622511043059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحمزة عباس حمزة عباس118291622511043060

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر انمار جبار صالح118301622511043063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر مصطفى عبد المجيد عبد هللا118311622511043068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسجاد ماجد عبد  الزهرة حسن118321622511043078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية492.0070.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسجاد وسام قاسم يونس118331622511043079

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0066.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسميدع عبد الجبار عبد الحسين حسن118341622511043080

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسيف ثامر عبد الرزاق عبود118351622511043081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس ضياء حيدر محسن118361622511043092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس عدنان غالب خزعل118371622511043094

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس عماد عبد الزهرة خلف118381622511043096

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس مسلم كاظم جاسم118391622511043099

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد الهادي علي عبد الحسين احمد118401622511043109
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي اثير وحيد مجيد118411622511043110

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي اسعد رحيم عباس118421622511043113

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي جاسم جواد كاظم118431622511043119

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0067.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي حسين سمير كاسب118441622511043123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي رعد هاشم جعفر118451622511043127

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسين عبيد118461622511043130

كلية اآلداب/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي فيصل عبد االمام طه118471622511043134

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي لفتة عبود شبيب118481622511043137

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي منذر خليل جاسب118491622511043140

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0070.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكرار صادق جعفر حميد118501622511043152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيليث محمد راضي فياض118511622511043157

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد الباقر هاشم عباس هادي118521622511043165

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0063.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد المجتبى ضياء صبري محمد118531622511043166

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد عبد العالي عبد الرزاق عبد علي118541622511043179

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد قاسم جواد سوادي118551622511043183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد قاسم مجيد حسين118561622511043184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمود عبد الرزاق محمود خلف118571622511043187

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمرتضى نزار ياسين خضير118581622511043191

كلية الزراعة/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى شمال كاظم لبود118591622511043199

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل511.0073.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى ضياء احمد فيصل118601622511043200

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى هادي جبار عيسى118611622511043204

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمنتصر شاكر عبد جاسم118621622511043205

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمنتظر شاكر عبد جاسم118631622511043208

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيياسر رياض عماد عبد النبي118641622511043219

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقياحمد امير هاشم ياسين118651622511044001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم مويل118661622511044002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر440.0062.86ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيحسن عبد الحميد عبد الرضا اسماعيل118671622511044003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيحيدر ايهاب جاسم محمد118681622511044006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيحيدر عبد الرؤوف عبد الرضا اسماعيل118691622511044007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيحيدر ناظم عبد العباس عبود118701622511044008

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيعلي خالد مجيد هالل118711622511044015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0084.57ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيعلي عبد الرؤوف عبد الرضا اسماعيل118721622511044017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيعلي ميثاق ياسين حسن118731622511044018

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى588.0084.00ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمحمد باقر طارق كاظم غضبان118741622511044021

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمحمد عبد المجيد عبد الرضا اسماعيل118751622511044023

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمرتضى فالح محمد علي118761622511044024

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمهدي عبد هللا مهدي محسن118771622511044027

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمهدي كاظم بشير محمد118781622511044028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيأبراهيم توفيق عبد المجيد جاسم118791622511045001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيأحمد عيسى عبود ناصر118801622511045004
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كلية العلوم/جامعة بابل539.0077.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجابر عبد السالم علي رستم118811622511045009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجعفر الصادق هشام أبراهيم حنون118821622511045010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجواد كاظم جاسم منصور118831622511045013

كلية العلوم/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجواد كاظم غانم عباس118841622511045014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن علي عبد الواحد يحيى118851622511045017

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن فريد سعيد عبد هللا118861622511045018

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين شعبان رمضان صالح118871622511045025

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين عبد الرؤوف سلمان كاظم118881622511045026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين قاسم حسين علي118891622511045031

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل548.0078.29اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيخالد واثق احمد سالم118901622511045037

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيرعد سعيد ترياك سلمان118911622511045039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل556.0079.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيزين العابدين محمد عباس عبود118921622511045040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيزين العابدين نبيل يونس حنون118931622511045041

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيسالم عادل سالم يعقوب118941622511045042

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل647.0092.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيصباح جواد عبد الخضر سلطان118951622511045044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيطاهر جاسم جواد عاشور118961622511045045

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعبد الحسن هاشم عبد االمام حمود118971622511045052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعقيل كاظم عبد االمام حنظل118981622511045059

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0090.29اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي المرتضى عثمان عبدالرزاق عاشور118991622511045062

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0078.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم عاتي119001622511045064

كلية العلوم/جامعة كربالء546.0078.00اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد هللا حمزه119011622511045070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمصطفى عدنان عبد الوهاب نزال119021622511045084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيياس يونس حسين علي119031622511045091

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيياسر عامر عبد الكريم عبد الشاه119041622511045092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر531.0075.86اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيياسين ناجي جلود علي119051622511045093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم احمد119061622511046002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد حسن علي يسر119071622511046005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد فاخر كاظم بهير119081622511046010

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد مجيد محمد زاير119091622511046013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد محمد هاشم فليفل119101622511046014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيايمن جبار مكطوف خشان119111622511046018

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيحازم رمزي شويح شمخي119121622511046021

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن عبد الزهرة مجيد داخل119131622511046022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن ناهد عبد الودود مهجر119141622511046026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسنين علي شابث يعقوب119151622511046028

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية العباس للبنينتطبيقيحيدر خلف منشد خليفة119161622511046043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية العباس للبنينتطبيقيحيدر عباس حسين غليم119171622511046046

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيحيدر علي عبد الكاظم علي119181622511046049

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد سالم سجاد مشحوت119191622511046057

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد النبي ثائر عبد النبي فليح119201622511046068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي حسان جبار حسين119211622511046072

كلية العلوم/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي رحيم سعد خلف119221622511046075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي سالم عبد الواحد مهدي119231622511046077

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي عادل جبار رحيم119241622511046079

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد الزهرة حسن119251622511046080

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي وليد عبد ماضي119261622511046089

كلية اآلداب/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية العباس للبنينتطبيقيكرار حيدر عجيل محمد119271622511046091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيكرار علي عبد الحسين عبد الحسن119281622511046093

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد الجواد قائد خلف شذر119291622511046096

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0077.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد باقر فخري شراد119301622511046098

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد جميل صدام صجم119311622511046100

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد جواد محمود عبد النبي محمد119321622511046101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد حسين رسول خيري119331622511046103

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد قاسم شريف مهلهل119341622511046113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد قحطان رعد كناص119351622511046114

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية العباس للبنينتطبيقيمسلم محسن حسين نعمة119361622511046117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى حسين صدام كريم119371622511046119

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى عبد الواحد احمد عبد الواحد119381622511046120

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29اعدادية العباس للبنينتطبيقيمقتدى اكرم سعيد مكي119391622511046126

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية العباس للبنينتطبيقيمهتدي سمير حسن ذاري119401622511046131

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية العباس للبنينتطبيقيمهدي كريم عبد قاسم119411622511046133

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية العباس للبنينتطبيقيمهند اسعد عالوي رضا119421622511046135

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية العباس للبنينتطبيقيمهند وسام عبد الصادق برسيم119431622511046136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية العباس للبنينتطبيقيهاشم موفق هاشم نعيم119441622511046140

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد عدي سهيل عطية119451622511047002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد قرأن عبد العظيم عبد النبي119461622511047003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد مرتضى عاتي عبد هللا119471622511047004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة651.0093.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيامجد جاسم صالح محمد119481622511047005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيجعفر حسين عودة خلف119491622511047006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد العزيز محمود119501622511047011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسن محمد بعنون يونس119511622511047013

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحكيم غائب مطير صالح119521622511047014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحيدر عبد المنعم عبد الكريم محمد علي119531622511047017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحيدر علي محسن علي119541622511047018

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيرحمان ادهم ياسين حسين119551622511047019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسيف ثائر مؤيد كاظم119561622511047027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعباس باسم مجيد عبد الحسين119571622511047028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا جاسم119581622511047035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي اسعد فخري راهي119591622511047037

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي جاسم حسين علي119601622511047038
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي سامي جابر عبد هللا119611622511047041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد العزيز محمود119621622511047044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد احمد فزع حنك119631622511047054

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد شاكر راجع عبد هللا119641622511047057

كلية االعالم/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمرتضى احمد سلمان دخيل119651622511047059

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0075.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمسلم عبد الحسين حبيب حسين119661622511047061

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى حامد شنان عبد الزهره119671622511047063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى عاهد حسن عبود119681622511047064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمقتدى عباس سوادي عبد119691622511047066

كلية اآلداب/جامعة البصرة666.0095.14اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمنير احمد عبد هللا علي119701622511047067

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيياسين طه ياسين عبد الحليم119711622511047068

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى507.0072.43اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقييوسف عباس مجيد نوري119721622511047069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى455.0065.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيابراهيم احمد كاظم حسن119731622511048001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0085.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقياحمد سعد حسين محمد119741622511048005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية التضحية للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد ونان119751622511048006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14اعدادية التضحية للبنينتطبيقياحمد عصام داود سلمان119761622511048008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقياحمد مسلم عدنان حمادي119771622511048010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيامير احمد صيوان خضير119781622511048012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيجابر عباس شيجاي جابر119791622511048015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيجبار عقيل مسلم حواس119801622511048017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا حسن علي119811622511048023

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسن مسلم عدنان حمادي119821622511048027

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسين باسم صالح مهدي119831622511048029

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا عبد الحافظ عبيد119841622511048034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسين علي صالح مهدي119851622511048036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الزهره محمد119861622511048037

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحسين علي يوسف خلف119871622511048040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيحكيم رشيد شنشول فاضل119881622511048045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0088.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيرضا صادق كاظم حسين119891622511048061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيسجاد رزاق عبد الساده خضير119901622511048068

كلية الزراعة/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيسجاد رعد جاسب فزع119911622511048069

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29اعدادية التضحية للبنينتطبيقيسالم جمعه مفتن سليم119921622511048077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيصالح حسن حافظ موزان119931622511048079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعبد علي عبد الرحمن جمعه طعمه119941622511048091

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعلي الرضا كاظم جبار فادق119951622511048092

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعلي تحسين قاسم كاظم119961622511048095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعلي ستار جبار حواس119971622511048099

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم ناصر جناح119981622511048104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسن محمد119991622511048105

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط567.0081.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيعوده جمعه شنيطل محمد120001622511048115
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيكرار حيدر ادريس طاهر120011622511048121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمجتبى توفيق كاظم مطلك120021622511048125

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمحمد بيان صبري خضير120031622511048134

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين محمد حمدان120041622511048142

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عطوان فزع120051622511048148

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمحمد قيصر فالح مهلهل120061622511048149

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمحمد مكي لفته سعد120071622511048152

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمسلم رحيم خزعل فياض120081622511048163

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمصطفى صالح مهدي حسان120091622511048166

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية605.0086.43اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمصطفى عادل ثجيل سالم120101622511048167

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمصطفى عمار مهدي صالح120111622511048168

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمنتظر رشيد شنشول فاضل120121622511048175

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية التضحية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الرضا نمون رسن120131622511048176

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية التضحية للبنينتطبيقيجعفر صباح حسين صبيح120141622511048193

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين600.0085.71ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقياحمد عطوان ابراهيم عطيوي120151622511049002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيحسن هادي عبد الحسين عباس120161622511049004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيزين العابدين حسين علي احمد120171622511049009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيعلي جواد عبد الخالق كاظم120181622511049016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيعلي نجم عبد الصمد يعقوب120191622511049018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيمحمد قيس محمد علي حمد120201622511049019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيمصطفى فائز عبد المعبود ياسين120211622511049020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الحمد للبنينتطبيقياحمد اسعد شاكر جاسم120221622511051002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة554.0079.14اعدادية الحمد للبنينتطبيقياحمد ضياء جميل حتروش120231622511051004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسن عالء ناصر ساجت120241622511051013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسن مثنى خليل جراد120251622511051015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين جبار حميد صنكور120261622511051019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين خضير عباس علي120271622511051020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين عالء كاظم ذرب120281622511051021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين عالء هادي حمود120291622511051022

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71اعدادية الحمد للبنينتطبيقيسجاد عماد حمزه عبد العباس120301622511051036

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيشاكر ذياب فالح حسن120311622511051038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الحمد للبنينتطبيقيصادق حيدر عبد الحسين محمد120321622511051039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الحمد للبنينتطبيقيصالح مصطفى طعمه يوسف120331622511051040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي ضياء موسى كطافه120341622511051049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية533.0076.14اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد هللا كزار120351622511051051

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي عبد النبي لفته زناد120361622511051052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0065.57اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي نبيل محمد صالح120371622511051054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي واثق علي حسين120381622511051055

كلية اآلداب/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيكرار وليد مهلهل حسن120391622511051058

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمؤمل وليد عبد االمير موسى120401622511051060
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد االمير عبد الحسين120411622511051064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر459.0065.57اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد عالء ناصر ساجت120421622511051067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد مجيد حميد نعيم120431622511051070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد هيثم بدر رحمن120441622511051073

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمصطفى صفاء عبد المنعم غضبان120451622511051077

كلية العلوم/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد الرضا عنايه120461622511051080

كلية الزراعة/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية الحمد للبنينتطبيقيياسر صدام حسين قنبر120471622511051085

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الرسول للبنينتطبيقيالمنتظر معن ياسين حبيب120481622511052006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية الرسول للبنينتطبيقيجعفر محمد جميل يزل120491622511052008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية الرسول للبنينتطبيقيحسين عالء خالد عبد الحسين120501622511052013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الرسول للبنينتطبيقيحسين عالء محمد اديب كاظم120511622511052014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الرسول للبنينتطبيقيحسين علي جاسب محمد120521622511052015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57اعدادية الرسول للبنينتطبيقيذو الفقار أيثار يوسف راضي120531622511052018

كلية الزراعة/جامعة كربالء479.0068.43اعدادية الرسول للبنينتطبيقيزين العابدين علي مهدي عبد هللا120541622511052020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية الرسول للبنينتطبيقيسجاد صالح عبد هللا سكر120551622511052023

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الرسول للبنينتطبيقيسجاد مخلص عبد الشهيد سلمان120561622511052025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعباس ارشد عبد الحسن غضبان120571622511052027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعباس غازي فيصل مكطوف120581622511052030

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي سالم حسن عبد120591622511052037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد علي حسين120601622511052042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي ميثاق حمود الزم120611622511052044

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحمد باقر باسم سعيد120621622511052051

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحمد صباح نوري ماضي120631622511052058

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة485.0069.29اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد هللا سكر120641622511052059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحمد عباس حكيم عوده120651622511052061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية498.0071.14اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح مولود120661622511052070

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمهدي صالح قاسم نجم120671622511052073

كلية علوم البحار/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيحسن سمير جبار حمد120681622511053005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيحسين عالء جاسم كاظم120691622511053008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل520.0074.29ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيحسين مسلم عبد الرحمن ناصر120701622511053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيحيدر سالم عبود تمار120711622511053012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيرضا محمد كاظم مزبان120721622511053015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيسجاد هاني جواد كاظم120731622511053018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعبد الجبار جاسم جبار ثامر120741622511053020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعلي احمد عامر والي120751622511053023

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء567.0081.00ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعلي امين طالب عيسى120761622511053025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعلي حيدر يوسف حمزه120771622511053028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمجتبى مهدي كاظم سلمان120781622511053032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمحمد ماجد ابراهيم اسماعيل120791622511053035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط561.0080.14ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمصطفى عبيد محمود جاسم120801622511053038
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قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمنتظر قاسم غانم عداي120811622511053040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمنتظر ميثم محمد محمود120821622511053041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة589.0084.14اعدادية جيكور للبنينتطبيقيابراهيم صفاء فاضل محمود120831622511054001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية جيكور للبنينتطبيقياسماعيل صفاء فاضل محمود120841622511054005

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسن سمير غازي حسن120851622511054010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسن عبد االمير محمد طاهر120861622511054011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسن فالح حسن محسن120871622511054012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين داود سلمان حسين120881622511054014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية621.0088.71اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين شوقي جابر عبد الرضا120891622511054015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط479.0068.43اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين فاضل120901622511054018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحمزه غسان سامي عبد القادر120911622511054023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط612.0087.43اعدادية جيكور للبنينتطبيقيرسول لفته عباس عبد هللا120921622511054025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيسيف عبود باقر عبود120931622511054033

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيسيف فارس سياب معله120941622511054034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعباس علي مجيد راضي120951622511054037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد فاضل محمود120961622511054039

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد الرضا فؤاد جابر شايع120971622511054040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد اللطيف احمد عبد اللطيف جدوع120981622511054042

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد هللا رياض عبد هللا احمد120991622511054044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان عبد الحميد حمدي121001622511054045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعقيل مسلم جواد كاظم121011622511054047

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عاشور طه121021622511054049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي حسين عاصي معيدي121031622511054052

كلية العلوم/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي سالم كاظم خضير121041622511054055

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار496.0070.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن فالح مهدي121051622511054059

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عدي سعيد مكي121061622511054060

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عصام سامي عزيز121071622511054061

كلية التربية/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عماد جاسم محمد121081622511054063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عمار مهدي خضير121091622511054064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي لؤي جاسم محمد121101622511054065

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي مسلم عبد القاسم علي121111622511054066

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي ميثم محمد حسن121121622511054068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي وليد علي حسن121131622511054069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيكرار حسين علي محسن121141622511054074

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0086.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمؤمل عبد الحسن عبد الحميد جدوع121151622511054076

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0084.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمجتبى تقي احمد محمد121161622511054077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد احمد عباس داود121171622511054081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد المهدي وادي داود سلمان121181622511054083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين عبد القادر نعمه121191622511054085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد بشار عبد الجبار سركال121201622511054086
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كلية االعالم/جامعة ذي قار440.0062.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد حسين عاصي معيدي121211622511054088

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0084.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد فؤاد عبد هللا حبيب121221622511054093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0069.71اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد مقداد جعفر لطيف121231622511054095

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد مهدي عبد الحسين عبد االمير خميس121241622511054097

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد ناظم خلف زيد121251622511054098

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمنتظر قاسم سهل خريبط121261622511054108

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية جيكور للبنينتطبيقيميثم محمد علي عبد الحسين121271622511054110

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية جيكور للبنينتطبيقييوسف باسم سلمان محمد121281622511054116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا احمد عبد هللا121291622511055001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيابراهيم محمد عواد طاهر121301622511055002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياحمد كاصد حمد مطرود121311622511055008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياحمد محمد باني ناصر121321622511055009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياحمد موفق جودي خميس121331622511055011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيايمن فيصل راهي ذرب121341622511055017

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيبدر ناصر ساير عامر121351622511055018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسن جواد فالح مسفر121361622511055025

كلية االعالم/جامعة ذي قار441.0063.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين عادل حسين علي121371622511055029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0062.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين عباس حيدر جمال الدين121381622511055030

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين علي واجد سعد121391622511055034

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين مجيد خضير عبد االمام121401622511055038

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين مسلم فالح عبد الرضا121411622511055040

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين موفق جودي خميس121421622511055041

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيخير هللا مطر هماش حمار121431622511055048

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيزين العابدين مؤيد عباس محمد121441622511055055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيسجاد احمد عطيه تركي121451622511055056

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل508.0072.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيسجاد حمود طعيمه حمود121461622511055058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيسعد عالء سعد عبد121471622511055061

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعباس احمد عباس احمد121481622511055064

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل حمد سيف121491622511055070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا بدر121501622511055083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد هللا وليد احمد موسى121511622511055084

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي خالد ابراهيم عبد هللا121521622511055093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيفارس ياسين يوسف يحيى121531622511055108

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيفواز صالح جاسم محمد121541622511055109

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان668.0095.43اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيكاظم فراس كاظم عيسى121551622511055110

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيكرار باسم زويد دغيم121561622511055111

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمجيد حميد حواس صبر121571622511055115

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0092.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد داود كاظم عبيد121581622511055121

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد عبد الباري عبد الرسول محمد121591622511055127

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد عبد السميع نوري عبد الوهاب121601622511055129
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كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد علي حسن رحمه121611622511055131

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد ياسين يوسف يحيى121621622511055135

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمصطفى جاسم احمد جاسم121631622511055141

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمصطفى حسين فاضل عباس121641622511055142

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمنتظر محمد حاتم صبار121651622511055146

كلية العلوم/جامعة بابل487.0069.57اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقينزار منذر رحيم عبود121661622511055152

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقييوسف ياسين سامي قدوري121671622511055156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقياحمد طارق حطاب كلو121681622511056003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقياسماعيل باسل ابراهيم جليل121691622511056004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحسن حسين قاسم لفته121701622511056006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحسن شكري نوشي صالح121711622511056007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعباس عداي جدوع مشعان121721622511056019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعباس عالء عبد الحسين محمد121731622511056020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعبد هللا ميثاق عبد هللا شاهين121741622511056022

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0067.43اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمحمد باسل عبد الحسين صيهود121751622511056034

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمرتضى كريم حمود لفته121761622511056040

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم473.0067.57اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقينمر عادل عبد الحسين محمد121771622511056044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحازم عبد هللا خيون ملوح121781622511057014

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0067.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحزام بدر حزام فنجان121791622511057015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسن حميد كليب جاسم121801622511057018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسن عمار محمد فارس121811622511057020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين حسن محمد دريس121821622511057025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار595.0085.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين عبد الغفار جبار هاشم121831622511057030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيخالد اسعد حسين عباس121841622511057039

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيرسول ستار دفار خضر121851622511057042

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيزين العابدين ظافر سالم عباس121861622511057044

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط547.0078.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد ظافر سالم عباس121871622511057050

كلية الزراعة/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد عبود لفتة حمود121881622511057053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيصباح كريم خلف محيي121891622511057056

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعبد الرزاق عبد القادر براك ثامر121901622511057066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد حسين عباس121911622511057068

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم مجيد عطية121921622511057069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار491.0070.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي رجاء عبد رجاء121931622511057085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة619.0088.43اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي رشك عباس سواك121941622511057086

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة574.0082.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي ساكت وكعل رجه121951622511057088

كلية العلوم/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي صادق خميس حنتوش121961622511057092

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى575.0082.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي عجيل عويز محمد121971622511057096

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي ليلو جليب غويض121981622511057099

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي يوسف منجل عجيل121991622511057102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر449.0064.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيكاظم رائد جواد محمد122001622511057109

417 من 305صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيكاظم رعد دخيل يوسف122011622511057110

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيكرار محمد عاشور عيسى122021622511057115

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمؤمل اركان عبد الباري طخاخ122031622511057119

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء566.0080.86اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمؤمل جواد هاشم محمد122041622511057120

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمجتبى كريم بنيان طاهر122051622511057123

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمد الجواد حازم محمد جاسم122061622511057124

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد السالم جبار122071622511057128

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء592.0084.57اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمد وائل عبد الهادي موحان122081622511057134

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمود عباس علي غضبان122091622511057135

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط561.0080.14اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمرتضى احمد جاسم عاشور122101622511057136

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمرتضى نبراس وحيد موحان122111622511057140

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمصطفى عالء حسين راشد122121622511057145

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمنتظر موازي عبد السادة محمد122131622511057147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمهدي كامل موازي عبد السادة122141622511057148

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية األعراف للبنينتطبيقيابا الفضل حيدر مغامس دهر122151622511058002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية األعراف للبنينتطبيقيابراهيم صالح محمد حسين محي122161622511058004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0083.71اعدادية األعراف للبنينتطبيقياحمد خلف عبد الرضا خلف122171622511058005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحامد وائل حامد جالب122181622511058012

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0080.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسين بشير ماضي نصيف122191622511058016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسين منتصر عبد علي رشيد122201622511058021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية األعراف للبنينتطبيقيسجاد احمد رحيمة مطشر122211622511058029

كلية الزراعة/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية األعراف للبنينتطبيقيسجاد عباس عبد محمد122221622511058031

كلية العلوم/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية األعراف للبنينتطبيقيسالم عبد هللا فاضل مايد122231622511058033

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية األعراف للبنينتطبيقيسيف زكي سلطان عبادي122241622511058034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي حسين علي122251622511058039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل553.0079.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي ابراهيم علي حسن122261622511058041

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة465.0066.43اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي احمد هاشم قاسم122271622511058044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي االكبر فاضل عباس خليل122281622511058045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار482.0068.86اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي الهادي خالد كاظم عبود122291622511058046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعلي عبد هللا علي مغامس122301622511058052

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية األعراف للبنينتطبيقيكاظم ثائر عباس ظاهر122311622511058060

كلية العلوم/جامعة واسط536.0076.57اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمؤمل اديب صبحي مطشر122321622511058063

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمجتبى شهاب احمد فضل122331622511058067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد سعد حداد حاتم122341622511058072

كلية العلوم/جامعة النهرين526.0075.14اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمصطفى عباس عبد الكاظم عبد اللطيف122351622511058080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمنتظر حيدر محمد علي حسن122361622511058084

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمنتظر حيدر نعيم محمد122371622511058085

كلية الزراعة/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيحسين علي عباس طعمه122381622511059010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيرضا ميثم عبدالساده كاظم122391622511059015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيسجاد عباس فاضل محمد122401622511059016
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعلي كريم كاظم محسن122411622511059026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيكرار مطشر عويد راضي122421622511059028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة593.0084.71ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد تقي صالح عبد الحسن عبد ربه122431622511059029

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد رعد نعمه مال هللا122441622511059030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الزهرة جفات هاشم122451622511059036

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيميثم حيدر عبود اليذ122461622511059042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار590.0084.29اعدادية األصفياء للبنينتطبيقياحمد مهند علي زغير122471622511062005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0069.57اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيالحسين علي عبد الرضا راضي122481622511062007

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل512.0073.14اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسن احمد كاظم حسن122491622511062011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسن جاسم لعيبي نامل122501622511062012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين عالء ناصر شنيشل122511622511062022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين علي جمعة عناد122521622511062024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيرضا اسامة مالك لفتة122531622511062027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيرضا فاضل عباس احمد122541622511062028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0071.43اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيسجاد كاظم محمد عبد هللا122551622511062029

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيسجاد محمد شاكر عبد الحسين122561622511062030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي الرضا ماجد حميد عطوان122571622511062039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي حامد خضير فتوحي122581622511062041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي داود سالم نبيت122591622511062042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي راضي حوم محمد122601622511062044

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمجتبى طالب نعمة عيسى122611622511062054

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى455.0065.00اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد احمد صبيح امعيبد122621622511062056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية541.0077.29اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد الصادق اركان قاسم كاطع122631622511062057

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل513.0073.29اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد باقر حازم جاسم محمد122641622511062058

كلية علوم البحار/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد باقر علي حاتم جاسم122651622511062059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد ميثاق ناظم عيال122661622511062066

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمصطفى طاهر عبد الحسن دنبوس122671622511062072

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0095.86اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمقتدى عباس جاسب نعمة122681622511062075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية الكندي للبنينتطبيقيبدر جار هللا فرحان عباس122691622511063003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00ثانوية الكندي للبنينتطبيقيجمال سرحان سعيد علوان122701622511063004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الكندي للبنينتطبيقيحسين حمود عفريت جالي122711622511063005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر439.0062.71ثانوية الكندي للبنينتطبيقيسجاد ضياء عبد السادة جبر122721622511063011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0064.57ثانوية الكندي للبنينتطبيقيعقيل جار هللا جبار محسن122731622511063014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى ضياء عبد السادة جبر122741622511063021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الدورة للبنينتطبيقيالمقتدى مثنى كاظم مجيد122751622511064002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية الدورة للبنينتطبيقيحسن أنور عبد الوهاب عبود122761622511064003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الدورة للبنينتطبيقيسجاد عقيل حسين أبراهيم122771622511064007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية الدورة للبنينتطبيقيمجتبى عبد العالي عبد الكاظم عبد الرزاق122781622511064010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية الدورة للبنينتطبيقيمحمد حميد صالح حمود122791622511064011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط471.0067.29ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيالحر جميل نعمة وحيد122801622511065003
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيجواد كاظم رشم حواس122811622511065006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيحسن عبد علي عبد الحسن122821622511065007

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيحسين علي عودة طاهر122831622511065009

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيسجاد علي ياسين غضبان122841622511065015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيسجاد فليح رحومي جلود122851622511065016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعباس محمد خليف كاظم122861622511065018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيفياض عبد الحسين سنام حمود122871622511065029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيمنتظر كاظم نجم ديوان122881622511065037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيياسين عبيد فرج نافل122891622511065040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر524.0074.86ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيحسن عبد الرحمن محمد فيصل122901622511067009

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيحسن فراس جاسب شوشي122911622511067010

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيحسين مصطفى علي عبد هللا122921622511067013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيحسين هاشم سكر عويد122931622511067014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيغسان غزوان عدنان رمضان122941622511067030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيمجيد صبري عبد الواحد شنان122951622511067032

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيمرتضى محمد يعقوب مكي122961622511067036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيمنتظر ضياء مجيد حبيب122971622511067039

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيإبراهيم محمد شاكر محمود122981622511068001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقياحمد اياد لطيف جابر122991622511068003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط485.6469.38اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن محمد عبد الحسن خمام123001622511068006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن محمد غانم زغير123011622511068007

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0080.86اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين خضير علوان حسين123021622511068009

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء467.7266.82اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين علي خلف وادي123031622511068013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.2486.61اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحيدر علي حسين تقي123041622511068017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.4067.06اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيزين العابدين احمد غازي إبراهيم123051622511068018

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيزين العابدين عامر احسان فؤاد123061622511068019

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.8493.83اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيسجاد زهير شمال سلمان123071622511068020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد هللا عماد داود سلمان123081622511068023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.1287.30اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد هللا فؤاد جواد كاظم123091622511068024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0488.72اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي احمد سالم احمد123101622511068025

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.4084.49اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي احمد صادق عبد الجبار123111622511068026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.9697.28اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الباري عريبي123121622511068028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي داود سلمان قاسم123131622511068029

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى468.2066.89اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي رافد جاسم محمد123141622511068030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد الحسن مهلهل123151622511068033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي نبيل محمد جواد سلطان123161622511068035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل488.2469.75اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيفيصل مازن عبد الكريم عبد الرزاق123171622511068036

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء557.4879.64اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمؤمل عالء جورج حسين123181622511068037

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية536.0876.58اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمجتبى محسن علي حسين123191622511068038

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد احمد صبحي احمد123201622511068039
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان604.0086.29اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد الرضا عبد الخالق محسن عيال123211622511068040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد حسين عالء احمد عبد السيد123221622511068043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد داود سلمان قاسم123231622511068045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.2085.46اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد عادل موسى سفيح123241622511068046

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0496.86اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد عبد الباسط عبد الصمد جاسم123251622511068047

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد علي باسل عبد الحسن صالح123261622511068048

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء663.2494.75اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمصطفى جعفر محسن كريم123271622511068051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمصطفى عباس عكله جازع123281622511068052

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.4097.06اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقييوسف اسامه يوسف سبتي123291622511068053

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقييوسف عصام عبد الباقي هاشم123301622511068054

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.2495.46اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقييوسف والء ابراهيم كاظم123311622511068055

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل532.0076.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيأحمد كاظم عبد الواحد سبتي123321622511070001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0086.29اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقياحمد رائد محمد حصني123331622511070004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيجواد حسن عبد الزهرة حويل123341622511070005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيجواد كاظم سوف محسن123351622511070006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسن جالل نعمة مهدي123361622511070008

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسن ستار حمادي سفيح123371622511070012

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسين شمخي ناصر طعمة123381622511070019

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار669.0095.57اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيرضا عادل عباس حمزة123391622511070023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيسجاد عماد يحيى عبد األمير123401622511070025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0067.14اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيصادق حسين علي حسين123411622511070028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيصادق عبد األمير صادق فايز123421622511070029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيظاهر وارد فاضل إسماعيل123431622511070031

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0078.57اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس ستار مناحي كطان123441622511070032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعقيل حسين علي شهاب123451622511070034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي عبد السجاد غازي صالح123461622511070039

كلية الزراعة/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي واثق طالب عباس123471622511070042

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيكاظم حامد عبد الزهرة دهر123481622511070046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيكرار حيدر صالح ناصر123491622511070048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحسن سعد فاضل جاسم123501622511070050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد جعفر عودة براك123511622511070052

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان613.0087.57اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد الجبار عودة123521622511070054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمرتجى نجيب كاظم جعفر123531622511070058

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى594.0084.86اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمرتضى محمد جاسم خلف123541622511070061

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمهدي بشير ظاهر شري123551622511070068

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيهشام غازي فيصل عبد الصمد123561622511070071

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى560.0080.00اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحسن نصر هللا سالم هادي123571622511071009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحيدر حسن عبد الرحمن كباشي123581622511071013

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحيدر علي ناجي منشد123591622511071015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيحسين ماجد محمود صالح123601622511071016
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قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0065.14اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيسيف امين فيصل حوشان123611622511071017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيعباس اسعد جراح كاظم123621622511071019

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيعباس حسن بدر ضيهود123631622511071020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0064.00اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيعباس علي هاشم شداد123641622511071022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيكاظم بشير دهام مهودر123651622511071029

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيمحمد حسين مزهر انحيش123661622511071033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيمحمد محسن مردان جاسم123671622511071036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الحسين وهير123681622511071038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيمنتظر نعمة ناصر عبد الحسين123691622511071042

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيمهدي سامي وادي عبود123701622511071043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل467.0066.71ثانوية االعتصام للبنينتطبيقياحمد علي سلطان طه123711622511072002

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0064.86ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعلي حسن جابر إبراهيم123721622511072010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعلي خزعل صبيح جريش123731622511072011

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعلي هشام سامي شريده123741622511072012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0063.14ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم ناجح علي جابر123751622511073002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0074.43ثانوية الرافدين للبنينتطبيقياحمد قاسم شريف طاهر123761622511073004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيجعفر مؤيد كاظم هادي123771622511073007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسن ضياء سعدون عاصي123781622511073008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر عباس ناصر حسين123791622511073013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد حسن هاشم لعيبي123801622511073014

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعباس رحيم خير هللا شري123811622511073015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي احمد علك حمود123821622511073023

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل485.0069.29ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي حميد قاسم لعيبي123831622511073024

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي رعد كاظم عبد هللا123841622511073025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيكاظم جهاد عوفي عباس123851622511073026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيكرار مهدي فاخر بناي123861622511073027

كلية العلوم/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد باقر زيدان خلف ناصر123871622511073032

كلية العلوم/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عدنان حيدر لعيبي123881622511073034

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى باسم محمد صالح123891622511073037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر خالد ذاري ثامر123901622511073044

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيموسى كاظم عاشور رمضان123911622511073047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية الينابيع للبنينتطبيقياحمد صافي حسين ماجد123921622511074004

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0095.29ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحسين عالء ثامر مهلهل123931622511074015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0079.29ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيحيدر حكمت هادي مجيد123941622511074017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيعلي ياسين عبد عون ضهد123951622511074026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيكرار ناصر عبد الحسن يوسف123961622511074030

كلية التربية/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقيمحمد شعبان محيل مهجر123971622511074035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الينابيع للبنينتطبيقييوسف سلمان كامل عبيد123981622511074044

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيإبراهيم كاظم لفته كرم123991622511075001

كلية العلوم/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقياحمد عبد الغفار جبار عبود124001622511075003
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقياحمد مضر جميل عبد الشهيد124011622511075004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيجبار عبد الستار جبار نعمه124021622511075009

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيجعفر صمد جابر أحمد124031622511075011

كلية العلوم/جامعة بابل510.0072.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسن حامد طعمة سلمان124041622511075012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسين حسن124051622511075015

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسنين خالد عبد هللا حمود124061622511075016

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيرضا محسن صابر عبد الرزاق124071622511075023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية613.0087.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيسجاد سعيد جاسم محمد124081622511075028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل438.0062.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيسجاد عزيز شاكر عزيز124091622511075029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء562.0080.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيسالم حسن صابر عبد الرزاق124101622511075030

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيشريف حسين شريف نعمه124111622511075032

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيضرغام غسان احمد عبد هللا124121622511075033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي زهير عبد علي عبد الحسن124131622511075038

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة646.0092.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي سعيد جليل جابر124141622511075041

كلية العلوم/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي سالم مصعب ظاهر124151622511075042

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي نزار خير هللا مظلوم124161622511075047

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء601.0085.86ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيكاظم مرتضى مجتبى عبد الباقي124171622511075052

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمحسن عبد الرؤوف عبد الخضر حسن124181622511075053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية609.0087.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمحمد ثامر شنشول حسن124191622511075054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمحمد صبري عبد الكريم عبد الحسين124201622511075056

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمحمد لؤي عبد الجبار عباس124211622511075057

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0090.29ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمناف مرتضى مجتبى عبد الباقي124221622511075059

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمنتظر امجد عبد الرزاق وحيد124231622511075060

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0066.14اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيابو الفضل عبد الباسط فالح حسن124241622511076002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقياحمد عدي سلمان جابر124251622511076006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيجعفر حسن عبد الرسول خلف124261622511076009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسن فالح حسن حمد124271622511076013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسن مهند عبد الصمد عبد الوهاب124281622511076014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسين اسعد نعمه عبد الزهره124291622511076019

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسين سجاد كنعان جاسم124301622511076022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0085.86اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسين ناظم خميس صالح124311622511076025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل610.0087.14اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحميد مفيد حميد سلمان124321622511076027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحيدر صفاء حسين خطاب124331622511076028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا صدام124341622511076047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيكرار باقر صاحب معتوك124351622511076050

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن عبد االمير فالح124361622511076055

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد وليد احمد خضير124371622511076060

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمرتضى كاظم يونس مجيد124381622511076062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمرتضى ناجي رحمه ناجي124391622511076064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى طارق توفيق حميد124401622511076068
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قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمنتظر محسن مالك عبد الصاحب124411622511076072

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيموسى حمود هاشم ياسين124421622511076074

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيجليل صبيح خلف ناطور124431622511078002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيحسين علي عبد الزهرة عطوان124441622511078004

كلية الزراعة/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيعلي صادق لفتة مزعل124451622511078011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيعلي عباس محسن محمد124461622511078012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيعلي محمد حسن محسن124471622511078014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمحمد نعيم عاشور عطوان124481622511078017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمحمود كاظم محسن محمد124491622511078018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمقتدى غانم مال هللا عطيه124501622511078020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية تونس للبنينتطبيقياحمد راضي سجن خنياب124511622511080002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0071.00ثانوية تونس للبنينتطبيقيعلي حامد صالح محمد علي124521622511080012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية تونس للبنينتطبيقينعيم رحيم جبر عايد124531622511080020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيجعفر محمد خير هللا سوادي124541622511082004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيحسن صدام عبد الحسن داغر124551622511082008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيحسن ناظم يونس مولى124561622511082009

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيحسين طالب محسن عباس124571622511082012

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيزيارة جواد بجاي سهيم124581622511082015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0076.86اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعباس ابراهيم جمعه جاسم124591622511082020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي عبد الحسن124601622511082021

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيكرار مشتاق هاني مالح124611622511082032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة586.0083.71اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمحمد باسم كاصد دراج124621622511082033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمصطفى احمد سلطان بدر124631622511082039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمصطفى صالح جاسب محسن124641622511082040

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0070.71اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمصطفى هاني عبد عيسى124651622511082041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0085.43اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمصطفى هيثم هاشم جابر124661622511082042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمهدي صدام حسن سلمان124671622511082046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقينور عبد الكريم جاسم جارح124681622511082047

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيياسين ناظم يونس مولى124691622511082048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيحسن مكي زغير موزان124701622511083006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيحسين رحيم كاظم منجل124711622511083007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيخضر سالم محمد رحيم124721622511083008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيصباح حسن حنون عديم124731622511083009

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيعلي بشير عبد السادة عبد الحسين124741622511083010

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمصطفى رمضان جليب منجل124751622511083015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمهدي ماهر عطية مسير124761622511083016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية530.0075.71ثانوية القدوة للبنينتطبيقياحمد ماجد صدام عبد النبي124771622511084001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية القدوة للبنينتطبيقيحبيب جعفر كامل حاتم124781622511084003

كلية العلوم/جامعة بابل522.0074.57ثانوية القدوة للبنينتطبيقيحسن كريم جعاز موسى124791622511084004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية القدوة للبنينتطبيقيحسين مصطفى كامل جيجان124801622511084006
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86ثانوية القدوة للبنينتطبيقيهادي قصي عبد االمام عبد النبي124811622511084013

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد غضبان124821622511085001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينتطبيقيعبد هللا سعد غضب جابر124831622511085004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم شنته عبد الرضا124841622511085007

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينتطبيقيمرتضى غازي عوده محمد124851622511085010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينتطبيقيمصطفى بهجت عبد الحسين عبد124861622511085011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط469.0067.00ثانوية ابو حمزة الثمالي للبنينتطبيقيمهدي وميض سعد طاهر124871622511085013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية الثغر للبنينتطبيقيأحمد ناصر حمود منهي124881622511090001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43اعدادية الثغر للبنينتطبيقيحسين هاشم منصور رميح124891622511090007

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية الثغر للبنينتطبيقيحيدر عبد علي قاسم جمعه124901622511090010

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الثغر للبنينتطبيقيزكي كاظم غضبان معلة124911622511090012

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57اعدادية الثغر للبنينتطبيقيعباس حسين رحيم جرو124921622511090013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71اعدادية الثغر للبنينتطبيقيعبد هللا عباس علي راضي124931622511090014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر442.0063.14اعدادية الثغر للبنينتطبيقيعلي سالم عرير مهودر124941622511090017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى565.0080.71اعدادية الثغر للبنينتطبيقيكاظم رعد غالي حريجة124951622511090019

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71اعدادية الثغر للبنينتطبيقيمحمد طعمة حميد طعمة124961622511090023

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية الثغر للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهره خضير عباس124971622511090024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الثغر للبنينتطبيقيمحمود رشيد عطية سالم124981622511090026

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية الثغر للبنينتطبيقيياسين حمدان كيلو علوان124991622511090028

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية كرم الرحمن للبنينتطبيقيمحمد سالم هميم مركب125001622511091003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0088.14ثانوية كرم الرحمن للبنينتطبيقيمحمد صادق ميثاق خلف عطيه125011622511091004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الكنوز االهلية للبنينتطبيقيعلي اسعد جواد كاظم125021622513001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الكنوز االهلية للبنينتطبيقيعلي الرضا محمود حمود دريع125031622513001008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط503.0071.86ثانوية الكنوز االهلية للبنينتطبيقيعلي رشاد فؤاد عبد الحسن125041622513001009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية الكنوز االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي عبد الحسين كاظم125051622513001011

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0082.00ثانوية الكنوز االهلية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد تركي رمضان125061622513001012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى545.0077.86ثانوية الكنوز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد صالح ضمد125071622513001014

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598.0085.43ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرضا كشيش محمد125081622513003003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعباس بدر حيدر فزع125091622513003007

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0068.71ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد خلف صبيح125101622513003010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم جخيور مغامس125111622513003012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء601.0085.86ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي رضا حيدر مذبوب اعبيد125121622513003015

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمؤمن كريم صبيح جارح125131622513003020

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر حيدر رضا حمدان125141622513003021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن حمود غياض125151622513003023

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي سالم غضبان125161622513003024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيابو الفضل قاسم صالح غضبان125171622513004003

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد عبد الرضا125181622513004005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن عبد العالي حسين125191622513004006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت518.0074.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد علي صباح غضبان محمد125201622513004013
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0091.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد مضر عودة كرم125211622513004014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0079.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسين عبد عون ضهد125221622513004018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية502.0071.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيادور سعدي شاكر عبد الزهرة125231622513004019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد الحسن مرزوك125241622513004022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيجعفر علي حسن كاصد125251622513004023

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0076.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيجعفر هاشم محمد عبد هللا125261622513004024

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن احسان صبيح كرم125271622513004026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل595.0085.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر وحيوح عبيد125281622513004028

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن ضياء طاهر اوحيد125291622513004030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير محمد عبد الحسين125301622513004031

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن علي كاظم جواد125311622513004034

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى644.0092.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن ياسين محمد عبد الرضا125321622513004036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد كريم حميد125331622513004040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم خير هللا غميس125341622513004041

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين بدر موسى خضر125351622513004042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين دايم عودة شنان125361622513004044

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين صباح علي مفتن125371622513004046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الرحيم بتور125381622513004047

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين فرحان جواد عبود125391622513004048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين مهند باقر عبد هللا125401622513004052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين ميثاق نمر عبد الصاحب125411622513004053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحمزة باقر جبار عبد الصاحب125421622513004056

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر عفيف ساري عوده125431622513004058

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عيدان محسن125441622513004059

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى607.0086.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر مكي علي مزيعل125451622513004061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيرسول يونس عبد الصاحب عبود125461622513004063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيرضا رزاق عبد الكاظم صالح125471622513004064

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيرضا سعد جميل عبد الهادي125481622513004065

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين طاهر عبد الحسين دهيك125491622513004069

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين ماجد احمد علي125501622513004070

كلية العلوم/جامعة بابل533.0076.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيستار عبد الحر شامل صالح125511622513004071

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسجاد كريم خلف سالم125521622513004073

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز679.0097.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسلمان داود جعفر جبار125531622513004074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل582.0083.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسلمان فرحان محمد حمود125541622513004075

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين638.0091.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيصافي الصفا حسين هاشم عوض125551622513004077

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيطارق عالء سلمان عبد هللا125561622513004078

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيطاهر سالم عادل عبد النبي125571622513004079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس باسم هاتو وميان125581622513004080

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان665.0095.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس جليل عزيز كرم125591622513004081

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس طارق سجاد كباشي125601622513004083
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس كامل ساجت عبد النبي125611622513004086

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس مالك شعالن علي125621622513004087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك592.0084.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس محمود غانم ابراهيم125631622513004089

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى560.0080.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس يوسف عيسى محسن125641622513004090

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين جبار موزان كطافة125651622513004091

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق علي عبد الرزاق حسن125661622513004092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عصام عبد الحسن شندي125671622513004093

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نجم الدين عبد هللا احمد125681622513004095

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى546.0078.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعقيل عودة سالم جبر125691622513004096

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز695.0099.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي امين هاني مسلم125701622513004099

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار662.0094.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي جعفر عبد السادة مهدي125711622513004100

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حازم هندال عوفي125721622513004102

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0076.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حمد راشد عبد الباري125731622513004104

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم عيدان جرجاك125741622513004106

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل515.0073.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا جميل ثجيل125751622513004108

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عدي جاسم راضي125761622513004110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عمران عبد الزهرة مشوش125771622513004111

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0086.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن راضي ابريج125781622513004114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط561.0080.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي مرتضى عبد اليمه موسى125791622513004117

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي مسلم حسن دهر125801622513004118

كلية العلوم/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى جواد كاظم125811622513004119

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0095.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي مقدام كاظم هاشم125821622513004120

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعمار عيسى احمد محمد125831622513004125

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعمار فارس محمد علي سهر125841622513004126

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن خلف عبد هللا125851622513004129

كلية العلوم/جامعة بابل497.0071.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيقاسم بشير علي حسين125861622513004130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكاظم خضر عباس خلف125871622513004131

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر قاسم عريبي125881622513004132

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار عبد السادة عبيد مسلم125891622513004135

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار عوده حمدان عبد الكريم125901622513004136

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيليث جاسم صبيح وداي125911622513004139

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0095.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحسن ضياء عبد الواحد مجيد125921622513004143

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر خليل ابراهيم سعيد125931622513004144

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر رسول فرج125941622513004146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد تحسين خميس طبق125951622513004147

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم سالم مجيد125961622513004148

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض نيشان فياض125971622513004153

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد ديوان جباره125981622513004154

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح فارس مزيد125991622513004155

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار خيون كاظم126001622513004156
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قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا عبد الجليل عبد126011622513004157

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية483.0069.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد العظيم جاسم محمد126021622513004158

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي احمد كاظم126031622513004160

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد غدير رحمان حميدي126041622513004162

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى634.0090.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد فائق محمد كريم126051622513004163

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كريم حسين126061622513004164

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم ماهود شنيش126071622513004165

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت604.0086.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد كاطع وهيب126081622513004167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط598.0085.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى خير هللا فرج126091622513004169

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد ناطق عالء مكطوف126101622513004171

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمود ماجد عبد اللطيف فرعون126111622513004174

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عبد المنتظر مطر محمد126121622513004175

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عواد جعفر عبد هللا126131622513004176

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى محمد كاظم حسين126141622513004177

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل صالح نيشان126151622513004178

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية597.0085.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل نعيم جار هللا126161622513004179

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمسلم هاني شاكر سكر126171622513004180

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد المنتظر مطر محمد126181622513004182

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار564.0080.57ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عالء عاصي عبد الهادي126191622513004183

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط579.0082.71ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر قصي عبد الصاحب عبد علي126201622513004184

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0088.00ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمهدي احمد هاشم جاسم126211622513004187

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمهدي شاكر لعيبي حسين126221622513004189

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيموسى رياض محمد سهر126231622513004192

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار591.0084.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيموسى صالح شكيل عبيد126241622513004193

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيياسين طه عبد الرحيم خريبط126251622513004195

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييوسف ثروان طالب محمد علي126261622513004196

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييوسف طارق فنجان صدام126271622513004197

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيأحمد حكمت كاظم بدن126281622513005001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيحسين علي يوسف كعيد126291622513005003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيحيدر طارق عبد الزهره عزيز126301622513005004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد هللا كرم126311622513005005

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد عبد الرسول126321622513005007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيعمار خالد عباس حسن126331622513005008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة ميسان608.0086.86ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عدي نعيم حبين126341622513005010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمحمد حكمت كاظم بدن126351622513005011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق مرتضى عباس فالح126361622513005012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر فؤاد عواد طاهر126371622513005015

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيابراهيم صكر عجيل هداب126381622513006001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيابراهيم هاشم طالب صينخ126391622513006003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيابراهيم ياسين عبد الجليل ياسين126401622513006004
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد حسين نعيثل عليوي126411622513006005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد حميد حسين ناصر126421622513006006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد خلف عويد حسين126431622513006007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية537.0076.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد خليل طريف حنتوش126441622513006008

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز702.00100.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد زهير حبيب عباس126451622513006010

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحيم عيسى عبد الرحيم126461622513006011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل حميد عبد الرضا126471622513006012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد ناظم خلف فجر126481622513006015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد نزار علي شعبان126491622513006016

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيامير رفعت عبد الواحد محمد126501622513006020

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيامير عضيد عبد الهادي عبد هللا126511622513006021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيباقر صدام عبد الكريم عبد الوهاب126521622513006022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيبدر ساهر عبد الحليم عبد الوهاب126531622513006024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيجراح فهد فاضل بريسم126541622513006027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم جواد مالك126551622513006028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط577.0082.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن قاسم عبد مطلق126561622513006029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0075.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن محمد جاسم طعمه126571622513006030

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن مهدي صالح غضبان126581622513006031

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين احمد داود غانم126591622513006032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين ازهر سالم حذيه126601622513006033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرحيم عفات وادي126611622513006037

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد المجيد عبد الرؤوف جدوع126621622513006038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0077.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين فاضل رضا حمدان126631622513006043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين588.0084.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين فرحان حسن ذجر126641622513006044

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين ماجد جلوب باني126651622513006046

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين نزار احمد طه126661622513006049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر رافد خزعل طعمه126671622513006051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر علي جاسم فريح126681622513006053

كلية اآلداب/جامعة ذي قار509.0072.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر علي داود عذاب126691622513006054

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر كريم حبيب صخي126701622513006055

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيداود احمد نهار حمد126711622513006058

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية539.0077.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا كامل محيسن راضي126721622513006060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيرضا ناصر سلمان نداء126731622513006062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيزكريا مقدام عيسى ناصر126741622513006063

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسامي جهاد فرهود زوير126751622513006065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد احسان صالح حاجم126761622513006066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد كاظم علي سالم126771622513006070

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل524.0074.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد ثجيل رمضان126781622513006072

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة المثنى495.0070.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسند منصور سند عطيه126791622513006073

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصالح جاسم محمد سدخان126801622513006076
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كلية الزراعة/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصالح سلطان عجيمي عبد هللا126811622513006077

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الحكيم قدوري عبد الواحد126821622513006078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس محمود مهدي عبد الرزاق126831622513006081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك520.0074.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس مهدي احمد مريهج126841622513006082

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس مهند عدنان قاسم126851622513006083

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس نزار سيد عبد هللا126861622513006084

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد االمير علي رشك كزار126871622513006085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن اياد اسحاق اسماعيل126881622513006086

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عبود رسن126891622513006087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط562.0080.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد السالم جمال خلف سالم126901622513006090

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الصمد جمال خلف سالم126911622513006091

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار692.0098.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد خليل حسين126921622513006092

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز جاسم مجيد عطيه126931622513006093

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت488.0069.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز ساهر عبد الحليم عبد الوهاب126941622513006094

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد اللطيف منصور سند عطيه126951622513006096

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0077.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد ساجت ناشي126961622513006097

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ساهر سالم حسون126971622513006099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سمير طه احمد126981622513006100

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان داود سلمان126991622513006101

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا حسين127001622513006102

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم عبد الكاظم نادر127011622513006104

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار557.0079.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا وجدي عزيز عبد الحسن127021622513006107

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعثمان نوفل يوسف كريم127031622513006110

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعالء وميض عبد الهادي قاسم127041622513006112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي بشار كامل حسين127051622513006116

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسن محيسن سبهان127061622513006117

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسن هيال حسن127071622513006118

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل590.0084.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جالب شعير127081622513006119

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جمان خليل127091622513006120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الجبار كنعان127101622513006121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر عباس كاظم127111622513006123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك532.0076.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم محمد127121622513006124

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي راضي فاخر جبار127131622513006125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الستار جبار جاسم127141622513006128

كلية علوم البحار/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا عبدالشهيد عبد الحميد127151622513006129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عوده مجيد عطيه127161622513006131

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عيدان دخيل محمد127171622513006132

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي فاضل زاهي عبد الحسين127181622513006133

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم ذياب احمد127191622513006134

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم جواد محمد127201622513006135
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0079.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد خليل محمد127211622513006137

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد فالح حميد127221622513006138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي نعمه عبيد سلطان127231622513006139

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0061.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعمر الفاروق حسين شاطي شراد127241622513006140

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيفاضل سلطان صالح حسن127251622513006141

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت597.0085.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيفالح عواد فالح طواله127261622513006142

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيقصي موسى حمدان ناهي127271622513006144

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكاظم فايز صالح عبد الحسن127281622513006145

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار حسين فاضل عليوي127291622513006146

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار شاكر شريف مطشر127301622513006149

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز695.0099.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار ميثم عباس طبق127311622513006152

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيلهيب ضياء جعفر خضير127321622513006155

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيماجد حميد شريف عابر127331622513006157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمازن عبد االمير ياسين علي127341622513006159

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمجتبى شريف عيسى لطيف127351622513006160

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد اسعد عبد فرعون127361622513006163

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت507.0072.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر سالم داخل عبد الكاظم127371622513006165

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد عبيد فيروز127381622513006166

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0095.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد جعفر ضياء طوينه عوده127391622513006169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد جالل عبد الرضا عبد السيد127401622513006171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا محمد عبد الصاحب كريم127411622513006175

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد صابر سرحان مهودر127421622513006176

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق جعفر شهيب127431622513006177

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس خضير عباس127441622513006180

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0085.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي محسن ترياك127451622513006183

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف حسن سالم127461622513006184

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز696.0099.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسام عبد الحسين صيهود127471622513006187

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0087.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد خالد حاجم127481622513006191

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد السميع حسن عباس127491622513006194

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد النبي وادي عبد النبي127501622513006195

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عدي دواي عبد الحسين127511622513006196

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى كريم صكبان حسين127521622513006197

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.0094.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد نوري مولى127531622513006198

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز697.0099.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد امين ابراهيم احمد127541622513006200

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى منذر صبيح عبد هللا127551622513006201

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم عدنان عبد القادر127561622513006202

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمقتدى عالء حسين جعفر127571622513006204

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر سالم محمد رحيم127581622513006206

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر مهدي حسن صياح127591622513006208

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمهند مجيد داغر راشد127601622513006209
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييعرب مازن عبد الرزاق عبد الوهاب127611622513006210

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف احمد يوسف ناصح127621622513006211

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف عبد االمير نجم عبد هللا127631622513006214

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف عمار جاسم فريح127641622513006216

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقياحمد بسام طه ياسين127651622513007001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيالحسن معد صادق عبد هللا127661622513007004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيالسجاد قيصر صاحب حردان127671622513007005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسن علي جاسم عبد الرضا127681622513007006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد حسن صينخ127691622513007008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى عبد الجبار حبيب127701622513007009

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد عطيه قاسم127711622513007015

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيزيد مثنى اسد ناصر127721622513007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيعلي واثق عبد الدائم قاسم127731622513007028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيكرار عقيل عبد الزهرة عودة127741622513007032

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت614.0087.71ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمجتبى انور جاسم عبد الحسين127751622513007035

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمجتبى قاسم عبد الزهره جساس127761622513007036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد المهتدى عالء الدين عبود خلف127771622513007038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد صدام طعمه هادي127781622513007040

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز685.0097.86ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد قيصر عبد الحي حوشان127791622513007041

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم داود عناد127801622513007042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقييوسف قاسم جباره عوده127811622513007051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء رسمي ناصر127821622513008005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد فوزي ابراهيم عيسى127831622513008010

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية494.0070.57ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد وئام محمد مهودر127841622513008012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان عبادي موسى127851622513008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل448.0064.00ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيمؤمل غانم زبيد وشيح127861622513008022

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيمجتبى ليث صبري حميد127871622513008024

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى انور طاهر عبد علي127881622513008030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0078.57ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيجعفر الطيار قاسم محمد مكطوف127891622513009002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيكرار اياد فؤاد محيبس127901622513009009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة597.0085.29ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسين غانم صبيح طهمور127911622513010005

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسين الفي حمدان شنبار127921622513010006

كلية التربية/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحيدر حازم محمد نعيمه127931622513010007

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيرسول حسن جاسم ياسين127941622513010010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0087.14ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا رياض حايل مراح127951622513010017

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية516.0073.71ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي جميل لفتة عبد الحسن127961622513010018

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيفهد عايد جعيالن قتر127971622513010024

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيكريم قاسم محمد نعيمة127981622513010026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.0082.86ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمؤمل سبتي عباس محمد127991622513010027

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين ساجد ظاهر حبيب128001622513011003

417 من 320صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بدر حسين قطامي128011622513011005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيعالء مهدي حمدان مشرف128021622513011006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيعلي فالح حسن كطافه128031622513011007

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيقائد جاسب فرهود زوير128041622513011011

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيمقدس صاحب فرهود زوير128051622513011015

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقياركان فراس ملبس قاسم128061622513012001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيحيدر عدنان فاضل سلمان128071622513012007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي واثق شريف مجدي128081622513012021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية524.0074.86ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيوليد عجيل عطية شفلح128091622513012028

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد شالل عبد علي128101622513013001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد عواز جالب128111622513013005

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الناصر صالح طه128121622513013009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية514.0073.43ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيعلي محفوظ فالح حسن128131622513013011

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر خلف عبد الواحد128141622513013013

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح عبد الحسن عبد السادة128151622513013016

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن شهاب احمد128161622513014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم باقر محمد128171622513014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيالحر عالء عبد الحسين صالح128181622513014013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيالحسن علي راسم ضيدان128191622513014014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسن رعد فاضل احمد128201622513014016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسنين عباس كاظم عبد الرضا128211622513014021

كلية العلوم/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسنين عبد هللا قاسم شاكر128221622513014022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0070.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين خالد عبد الزهره عبد النبي128231622513014025

كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد عبد هللا مفتن128241622513014029

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0089.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيخالد حميد ماجد داود128251622513014035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيرضا حاتم محسن هامل128261622513014037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيرضا علي شهاب نجم128271622513014038

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس صفاء ابراهيم فاضل128281622513014045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم شعالن حسين128291622513014057

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء559.0079.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي رجب علي عبد المحسن128301622513014058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد علي128311622513014060

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل502.0071.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي كريم عبد فيصل128321622513014065

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين حاتم128331622513014069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد الصادق جواد كاظم خلف128341622513014075

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر جميل مهدي مطرود128351622513014077

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر عمار عبد الزهره شياع128361622513014079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر هاشم حسين عواد128371622513014080

كلية علوم البحار/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي باسم جاسم محمد128381622513014084

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حامي مهودر128391622513014085

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى474.0067.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد ناظم رشم معتوق128401622513014088
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى بهجت علي دهيك128411622513014089

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد السادة عبد الرزاق128421622513014095

كلية الزراعة/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قحطان عدنان محمد128431622513014096

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ميثم عبد الزم128441622513014098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيموسى صدام عبد الصمد شهاب128451622513014101

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيناصر حسن ناصر حسين128461622513014102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد جعفر مكطوف عبد علي128471622513015001

كلية الزراعة/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد شاكر محمود جاسم128481622513015002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الرضا عرنوص128491622513015004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل561.0080.14ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيجراح عطيه جالب عطيه128501622513015006

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن جواد عويد يعقوب128511622513015008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن ضياء حسن سفيح128521622513015009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن عماد مهدي حمود128531622513015011

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن كمر حسين حاوي128541622513015012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0086.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين يوسف128551622513015013

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيخالد احمد فالح حسن128561622513015018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت553.0079.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيرسول كامل حسين حاوي128571622513015019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيرضا غالي وحيد صالح128581622513015020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0064.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيسجاد منتظر فؤاد احمد128591622513015022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعباس رافع عبد المجيد عبد الرضا128601622513015023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعباس شنين فرحان نبهان128611622513015024

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الخالق عبد الرحيم عبد الخالق نجم128621622513015027

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز652.0093.14ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد عبد الكريم عبد الدايم128631622513015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز بدر صالح ذبح128641622513015030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بكر طالب عمر128651622513015032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طاهر فاضل وافي128661622513015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل عبد النبي محسن128671622513015034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد السادة فالح128681622513015037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط574.0082.00ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي صبيح اطحيمر جابر128691622513015039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي طاهر عزيز عباس128701622513015040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل طعمه فضل128711622513015041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الباسط محمد عبد اللطيف128721622513015042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد اللطيف كريم عبيد128731622513015043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار639.0091.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عوض ياسين محسن128741622513015044

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي اليذ برغش ظاهر128751622513015045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد سليم شاكر128761622513015046

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0077.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد هداد ضاحي128771622513015047

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي نضال دايخ برغش128781622513015048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن علي حمود128791622513015050

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسب برغش ظاهر128801622513015051
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت584.0083.43ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد شهاب جوده128811622513015054

كلية علوم البحار/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر ناجي طالب عبود128821622513015055

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل طاهر شرهان128831622513015058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى علي حيدر عبد السيد128841622513015062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى كريم حنيف حسن128851622513015063

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل488.0069.71ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الواحد فريح128861622513015064

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصعب مؤيد عبد الحميد حسين128871622513015067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل593.0084.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد سمير علي مشاي128881622513016002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيجراح احمد غني شمران128891622513016007

كلية العلوم/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحبيب احمد رزاق شعبان128901622513016008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحسين عالء افليح خزعل128911622513016014

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحيدر حامد قاسم خضير128921622513016021

كلية العلوم/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيسجاد هليل عوده عواد128931622513016029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيسالم هيثم مزيد سلمان128941622513016031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيصادق عبد الحسن محمد خليفه128951622513016033

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية561.0080.14ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعباس قيس سهر حسين128961622513016036

كلية اللغات/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي الرضا صباح نوري دعاج128971622513016044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي ثائر شعالن خضير128981622513016045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0080.43ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي جليل حول جدران128991622513016046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي قبس عزيز عبد129001622513016048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية562.0080.29ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد نجم عبد هللا129011622513016049

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعمر ابراهيم ساجت صبيح129021622513016053

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0083.29ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعمر مطر ذرب دهش129031622513016054

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيفيصل عباس حاجم بريدي129041622513016056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيقاسم جميل مزهر فجر129051622513016057

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى580.0082.86ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيقاسم عايد حمود ثاجب129061622513016058

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكاظم عقيل كاظم حامي129071622513016059

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكاظم ميثاق رسمي يحيى129081622513016060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكرار ماجد حميد عبد هللا129091622513016062

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد عبد129101622513016064

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد رائد عبد الدائم حسن129111622513016069

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم عبد خنجر129121622513016072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى جاسم محمد129131622513016073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0083.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمود عبد اللطيف عبد العزيز خليل129141622513016074

كلية علوم البحار/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حيدر جميل يونس129151622513016075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار609.0087.00ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل كاظم حامي129161622513016077

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم فرحان طعمة129171622513016079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر435.0062.14ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم عباس عبد129181622513016080

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمقتدى الصدر حسين علي رشيد129191622513016082

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0072.14ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقياحمد وائل احمد مكي129201622513018002
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيحسن مهدي مظلوم مهدي129211622513018004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيحيدره كاظم محمد جبر129221622513018005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيزين الحسن رافد محمد حسن ابراهيم129231622513018006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيعبد اللطيف نواف عبد اللطيف يوسف129241622513018008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عباس محمد129251622513018009

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيعلي فالح عبد الرزاق سلطان129261622513018010

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز701.00100.14ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمؤيد ميثم عبد الحسين حميد129271622513018011

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمجتبى سامر مصطفى محمد129281622513018012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمرتضى ستار خلف عواد129291622513018015

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيموسى جعفر كاظم حميد129301622513018017

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيوالء عقيل قاسم عبد هللا129311622513018018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيابراهيم عامر غازي ابراهيم129321622513020001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0079.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد عمار غني جاسم129331622513020007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد يونس خير هللا عبد الكريم129341622513020009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيامجد هاني صالح مهدي129351622513020010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيجعفر سعد جاسم فرهود129361622513020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0068.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحارث مثنى جواد عبد129371622513020018

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسام جاسم منشد حبيب129381622513020019

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسن حمدي صالح يعقوب129391622513020020

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسن صباح جابر بدن129401622513020021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسن عدنان كاظم حاتم129411622513020023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الرحمن عبد علي129421622513020025

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الرضا جبار129431622513020029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين سالم شاكر جليل129441622513020031

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين عدي ناصر عبود129451622513020033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الزهرة فرحان129461622513020034

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين علي فاخر عطا هللا129471622513020035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين فهمي حاتم عيسى129481622513020036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحمزة قاسم عبد الحميد شياع129491622513020039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد رشم جوالن129501622513020041

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحيدر رافد مردان جازع129511622513020043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيرضا عماد حمزة ابراهيم129521622513020047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيزكريا صادق غالي سلمان129531622513020050

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0095.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين غانم حسب درجال129541622513020051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسيف علي حمود فالح129551622513020056

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة648.0092.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيضرغام عدنان عبيد قاسم129561622513020057

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس مصطفى عباس جبار129571622513020060

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خيري عبد الزهرة نعمه129581622513020064

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مهند عبد الباري خضر129591622513020066

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي اياد محسن حمود129601622513020068
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي بشير عبد هللا عبيد129611622513020069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0089.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي جبار حسين وهيب129621622513020070

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين طه حسين129631622513020072

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي عامر خزعل محمد129641622513020077

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي عباس شنين عباس129651622513020078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي عباس عبد هللا حلو129661622513020079

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي كريم صبيح حمود129671622513020081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي منذر راشد محيي129681622513020082

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي ناجي ناصر عودة129691622513020083

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي هادي تفاح ديوان129701622513020084

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي هاني عذيب جمعة129711622513020087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعيسى تركي كريم علي129721622513020088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0073.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيكرار جمعة جبار عداي129731622513020094

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمؤمن عمار سالم علي129741622513020098

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمجتبى اسماعيل محمد عبد السادة129751622513020099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد بشير غازي ياسر129761622513020104

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد تقي فؤاد كاظم حنون129771622513020106

كلية القانون/جامعة البصرة607.0086.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس حسن عبد هللا129781622513020114

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء طالب عباس129791622513020119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد هللا عبود129801622513020121

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد فرحان عبادي سلمان129811622513020123

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عودة طعمة129821622513020124

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد قصي احمد نعيم129831622513020125

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد الحسين داغر129841622513020126

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0080.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد ناظم حامد خنجر129851622513020127

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد ناظم عبد النبي صيهود129861622513020128

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمرتضى داخل ناصر معتوك129871622513020130

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل سبتي يوسف129881622513020132

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى546.0078.00ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد علي منصور مزعل129891622513020135

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمقتدى عبد االمير فالح مزيد129901622513020138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمقتدى محمد مال هللا عودة129911622513020139

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمهدي مجيد عبد الواحد كريم129921622513020145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط482.0068.86ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمهيمن عودة عباس محمد129931622513020146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيهادي محمد فاخر ثجيل129941622513020147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيهادي نجم عبد العزيز محمد129951622513020148

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيهمام عدنان عبد النبي كطافه129961622513020151

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0069.29ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقييوسف عبد الوهاب ناجي شمخي129971622513020155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد اثير احمد عبد العزيز129981622513021003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم طاهر جاسم129991622513021005

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد صالح محسن عبد130001622513021007
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد قحطان عدنان حسب130011622513021009

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية579.0082.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياركان امين عبد علوان130021622513021011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياسحق خضير عباس منداس130031622513021012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياكرم ساجد غانم جالل130041622513021014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالحسن صفاء طه ياسين130051622513021017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالحسن منذر عبد الجليل محمد علي130061622513021018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجعفر اثير كامل قاسم130071622513021023

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجعفر عدنان عبيد حسين130081622513021024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل490.0070.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن ثائر عالوي يوسف130091622513021026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط573.0081.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن شاكر شحيت ظاهر130101622513021028

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية608.0086.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير تركي شناوه130111622513021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن قاسم عجد صحن130121622513021032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن مازن كاظم عبد الزهره130131622513021034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن محمد جمعه فاخر130141622513021035

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسنين عادل عبد الرضا عبد علي130151622513021038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين تحسين مرزوق ياسين130161622513021041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين حبيب طاهر حبيب130171622513021043

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر معتوق محمد130181622513021044

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى456.0065.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين سهل نجم عبد هللا130191622513021046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين صالح حسن حميد130201622513021048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم سيبط سالم130211622513021050

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط600.0085.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسام عبد علي130221622513021052

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين علي لفته عيدان130231622513021053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0062.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين محسن عوده تركي130241622513021054

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم موات سلمان130251622513021058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيذو الفقار حسن حمزه علي130261622513021060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيراق عبد طالب محمد130271622513021061

كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0061.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيرضا عبد كاظم عبيد130281622513021062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين احمد سلمان شنيشل130291622513021063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين جمال عبعوب ثامر130301622513021064

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن محسن خلف130311622513021065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الزهره عبد خزعل130321622513021066

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل614.0087.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد سوادي محمد130331622513021069

كلية الزراعة/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد علي دهيرب عبد الرضا130341622513021071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيطه علي جعفر عباس130351622513021075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس احمد عبد الرزاق علي130361622513021076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عمر محمد علي130371622513021079

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن عبد هللا محسن130381622513021081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين يعقوب نعمة130391622513021082

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا دريد مرتضى حسين130401622513021083

417 من 326صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ستار جبار حسن130411622513021084

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس يازع خميس130421622513021085

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد قيس عبد الجبار130431622513021088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي اكبر طالب عبد الرضا كاطع130441622513021091

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي باسم محمد علي داغر130451622513021092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية579.0082.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين طالب عباس130461622513021095

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر جاسم محمد130471622513021097

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر قاسم حسن130481622513021098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي رضا عبد الكريم عبد الحميد فارس130491622513021099

كلية الفقه/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي رعد تقي محمد130501622513021100

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عصام عبد هللا غانم130511622513021106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل عبد الصاحب عبد الحسين130521622513021107

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عمار هادي عبد العباس130531622513021108

كلية العلوم/جامعة المثنى537.0076.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي فرات صالح ياسر130541622513021109

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي لقمان سالم عبد هللا130551622513021111

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية507.0072.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي مؤيد منصور معله130561622513021114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى552.0078.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي مهند علي خلف130571622513021116

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم محمد عبد علي130581622513021118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي نصار جبار عالوي130591622513021119

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي هاشم رسن سروال130601622513021120

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز عبد الدائم غضبان130611622513021121

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيقاسم صادق عبد الزهره زعالن130621622513021123

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار اثير محمد موسى130631622513021124

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر جعفر شهيب130641622513021126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل612.0087.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر حسين قاسم130651622513021127

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر فاضل حسن130661622513021128

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار عبد الكريم صالح فيصل130671622513021130

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار ياسر عبد الوهاب احمد130681622513021135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل محمد عبد الحسن جعفر130691622513021137

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عدنان ناصر130701622513021141

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0090.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر رياض عباس جعفر130711622513021142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط559.0079.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين رباط محسن130721622513021144

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين هاشم موسى130731622513021146

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر جبار ساجت130741622513021147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0086.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسين عبد االمير130751622513021148

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا علي زهير طعمه130761622513021150

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0076.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد لعيبي وهيب130771622513021151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد العباس مالك داود130781622513021153

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0071.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الصاحب عبد الحسين130791622513021154

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى عبد محي130801622513021159
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمدباقر محمد عبد كاظم130811622513021161

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حامد وهاب كبر130821622513021163

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى كريم زنيد نعيمه130831622513021164

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى652.0093.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى منتظر جاسم محمد130841622513021166

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد السيد علي130851622513021167

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد محمد علي سلمان130861622513021169

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد محسن هامل130871622513021170

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عصام قاسم كاظم130881622513021173

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي زغير موسى130891622513021174

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار581.0083.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي مايع ضريس130901622513021175

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ياسر حسن رضا عبد الحسين130911622513021176

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عادل اسعد محسن130921622513021177

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل576.0082.29ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عالء عبد العزيز رماثي130931622513021178

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمهدي عدنان وهيب خلف130941622513021180

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0085.43ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيميسره مسلم ياسين سعد130951622513021182

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقييحيى علي حسين الزم130961622513021184

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقييوسف مصطفى موسى ابراهيم130971622513021186

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز697.0099.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيابا ذر طارق غضبان شويره130981622513022001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيابا ذر عبد النبي فاضل عذاري130991622513022002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقياحمد خالد احمد عبد القادر131001622513022003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقياحمد عباس حمزه عباس131011622513022007

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الرزاق عبد الخالق عبد الرزاق131021622513022008

كلية التربية/جامعة سامراء456.0065.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقياحمد هادي خزعل بطي131031622513022013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت512.0073.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقياحمد يوسف محمد يوسف131041622513022014

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيامجد حسين مهلهل دوجي131051622513022016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيايمن هشام سند عبد الرزاق131061622513022018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيباقر سعد كاظم ثجيل131071622513022019

كلية العلوم/جامعة بابل499.0071.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن علي طالب داود131081622513022021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن مطر عبد هللا بديوي131091622513022024

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن نورس يوسف يعقوب131101622513022027

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل499.0071.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن ياسين عبد الكريم محمد131111622513022028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين رياض ابراهيم علي131121622513022032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد االمير ناصر مطر131131622513022033

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل519.0074.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين فاضل عباس علي131141622513022038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم جبر سدخان131151622513022039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين هاشم رحيم سالم131161622513022043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحيدر عادل ناصر يعقوب131171622513022044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى552.0078.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحيدر ميثم محسن خريبط131181622513022046

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0095.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيرضا عبد الرزاق عبد الجليل نعيم131191622513022050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيزيد صالح زيد خليل131201622513022051
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قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيسيف علي محمد عبد الستار عبد الساده131211622513022053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعباس حيدر فريد عبد السعد131221622513022056

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0071.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعباس ماجد عبد الدايم عبد االمام131231622513022059

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح سعدون عبد العزيز131241622513022064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الصمد غازي عبد الصمد خضير131251622513022065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح صبيح صالح131261622513022066

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي صادق جعفر131271622513022068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد نوري محمود131281622513022070

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مطر عبد هللا بديوي131291622513022071

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0067.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن حيدر علي عباس131301622513022072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الواحد ضامن عبد الواحد محمد131311622513022073

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الواحد وليد عبد الواحد ايوب131321622513022074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعدنان وسام عدنان يعقوب131331622513022076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي اسعد عبد االمير حميد131341622513022077

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت538.0076.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي حسنين عبد هللا عسكر131351622513022079

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي رائد رياض نجم131361622513022081

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز629.0089.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي سامي حسن خضير131371622513022084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الجبار خضر محمد131381622513022085

كلية علوم البحار/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم شاكر جاسم131391622513022086

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي ليث ياسين خضير131401622513022088

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى600.0085.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي نجم عبد االمام دبوس131411622513022090

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيكاظم حسام رحيم مزعل131421622513022091

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيكاظم علي كاظم عباس131431622513022092

كلية اللغات/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيكرار سعيد علي حسين131441622513022095

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيكرار نعيم محمد عبود131451622513022096

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد المهدي محمود خلف حسن131461622513022098

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حيدر قاسم علي131471622513022100

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد اللطيف عبد االمام عبد اللطيف131481622513022101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد بهاء حسين علي131491622513022103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0087.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حامد طالب حسن131501622513022104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد االمير ياسين131511622513022105

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل531.0075.86ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا سعد عبد علي محيسن131521622513022106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد سالم ياسين جباره131531622513022107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي فاضل عباس محمد131541622513022109

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد ليث عبد المنعم احمد131551622513022110

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0066.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي قصي عبد الكاظم اسد131561622513022111

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد سالم عيسى131571622513022115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر احمد طه احمد131581622513022119

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي جعفر عبود131591622513022120

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر ماجد جابر عبد الصاحب131601622513022121
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيموسى كاظم جاسم صالح131611622513022124

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيناصر سليم حسين عيسى131621622513022125

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقييوسف بسام عبد الجبار طه131631622513022128

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية504.0072.00ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقييوسف وليد يوسف قاسم131641622513022129

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان662.0094.57ثانوية الزهراء االهلية للبنينتطبيقيجاسم علي حميد عاشور131651622513023001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0063.14ثانوية الزهراء االهلية للبنينتطبيقيعدنان عادل عبد الرحمن حمود131661622513023004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة606.0086.57االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقياحمد نوري احمد هاشم131671622513025004

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيباقر عطوان جابر حريز131681622513025006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0084.71االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحامد كاظم سوادي ياسين131691622513025007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسام عبد الكريم شنان علوان131701622513025008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسن سالم يوسف محسن131711622513025009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسن هاشم ظاهر حبيب131721622513025011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645.0092.14االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسين طالب علي حسين131731622513025013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسين عبد الزهره عيدان بدراوي131741622513025014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0079.43االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحيدر بديع عبد هللا احمد131751622513025021

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0071.14االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيزين العابدين فاضل عباس خزعل131761622513025024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0079.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيصادق حبيب يونس فضالة131771622513025026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعبد هللا احمد سالم احمد131781622513025027

كلية العلوم/جامعة الكوفة528.0075.43االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعالء حيدر عوجي كيطان131791622513025029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0079.86االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي باسم سلمان جودة131801622513025031

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى482.0068.86االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي حسين صبر صيهود131811622513025032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي رويح جراد ريكان131821622513025033

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيعلي فاضل عباس عبد اللطيف131831622513025035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيفيصل حسن غازي علي131841622513025037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0083.57االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمحمد باقر جمال سلمان منصور131851622513025039

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0075.14االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمحمد مانع عباس حيدر131861622513025041

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمرتضى حسين صبر صيهود131871622513025043

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمصطفى رافد هالل جمعه131881622513025044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمصطفى عبد الخضر سعيد يوسف131891622513025045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمصطفى عبد هللا عبد الرضا عبد االمام131901622513025046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقييوسف احسان محمد علي جايد131911622513025050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياحمد رسول مزهر عبد هللا131921622513026004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياحمد عدي صباح سهر131931622513026005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم جاسب مطشر131941622513026006

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيانمار خالد وليد حسين131951622513026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0064.71ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيايمن خلف مولى عودة131961622513026010

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيباقر عالء زنيهر عطية131971622513026011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسنين حافظ جبار عبود131981622513026013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين صالح ناجي باشخ131991622513026015

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين وادي عبيد مانع132001622513026018
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عامر ابراهيم132011622513026019

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان672.0096.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيشيال بشير شيال سعيد132021622513026023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس صباح نجم الزم132031622513026026

كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد طاهر عبد الحميد ناصر132041622513026027

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعبد الغني عبد الرزاق عبد الغني ابراهيم132051622513026028

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن نايف مروح132061622513026029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0083.86ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي اسامة لفتة جهلول132071622513026032

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل653.0093.29ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم عشاو132081622513026034

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي غسان محمد ابراهيم132091622513026039

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي محسن وحيد عطوي132101622513026041

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيكرار داود سالم وادي132111622513026045

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيكرار رزاق حصين مذربن132121622513026046

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية633.0090.43ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمؤمل رعد كامل عبد علي132131622513026047

كلية اآلداب/جامعة واسط471.0067.29ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد جواد عدنان حسين132141622513026052

كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد حازم نظيف جبار132151622513026053

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد راضي خلف حسن132161622513026055

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0067.86ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء ماهور علي132171622513026058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد مجيد حميد رسن132181622513026059

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان670.0095.71ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عدنان درويش عبد علي132191622513026067

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمنتظر محمد مطشر وحيد132201622513026068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمنتظر ناظم عويد عاشور132211622513026069

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0064.14ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمنير بشير شيال سعيد132221622513026070

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيموسى مرتضى سامي منصور132231622513026073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقييحيى زامل حطاب لفتة132241622513026074

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيابو الحسنين علي عبد الحسين حيدر132251622513027002

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقياحمد حنون داود مسعود132261622513027004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط582.0083.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد االمير حيدر فاضل132271622513027005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيايمن عادل صبيح خير هللا132281622513027007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا عبد ربه غياض132291622513027011

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسن علي خضر كرم132301622513027012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسن فرحان عبد جبر132311622513027013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد االمام هادي عبد الرضا132321622513027016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط553.0079.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين داود132331622513027017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين ليث عبد داود132341622513027019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين مهدي صالح خشن132351622513027021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحيدره صالح عبد مهجر132361622513027027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0083.71ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيسجاد رافع كامن خلف132371622513027030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيسجاد عباس فرج عجيل132381622513027031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الرضا علوان كريم132391622513027032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خلدون ذيبان كاظم132401622513027036
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قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم عصام جاسم كاظم132411622513027037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فالح مهدي عريبي132421622513027039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي احمد محيسن عبد احمد132431622513027042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي المرتضى ماجد عبد الرزاق ماذر132441622513027043

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان عوده سلمان132451622513027045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي لؤي عبد الحي جمعة132461622513027048

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد حيدر فاضل132471622513027049

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد هاشم عبود132481622513027050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيقاسم مصطفى كاظم ياسين132491622513027055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد اثير صادق عبد الرضا132501622513027060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد حارث شعبان عصمان132511622513027063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل عبد نجم132521622513027066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم جمعه سهر132531622513027069

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقيعباس صالح بعنون خنيفر132541622513029001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقيكمال طارق زياد عبد المجيد132551622513029002

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم صالح حسين132561622513029003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد امجد فالح مهلهل132571622513030002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد عماد جنزيل حسن132581622513030007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد نجم عبيد كطان132591622513030010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم رحيم هاشم132601622513030012

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيباقر سعيد شالل علي132611622513030014

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن جري ناصر جاسم132621622513030016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن رزاق ساري صالح132631622513030017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن فائق عبد الزهره عبد هللا132641622513030023

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين حسام بدر جبار132651622513030025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية527.0075.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين خالد جميل حنون132661622513030027

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0071.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين محمد هادي عجرش132671622513030034

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين نافع زاجي مردان132681622513030036

كلية العلوم/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد حسن موزان كطافه132691622513030044

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0080.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسيف الدين عدنان العيبي كاظم132701622513030049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصباح كاظم سعد جابر132711622513030051

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس ظاهر وهابي عزيز132721622513030055

كلية العلوم/جامعة واسط543.0077.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس هاني ارحيم راضي132731622513030060

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي رياض حيدر فرج132741622513030067

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى485.0069.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي سالم مهدي رهيف132751622513030068

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0075.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي غالي ارحيم راضي132761622513030072

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي مخلد نافع عبود132771622513030076

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيقاسم حسن حمدان مزبان132781622513030079

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت634.0090.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيقصي رحيم بصري غياض132791622513030080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم عزيز132801622513030081
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار عماد مطشر جلود132811622513030083

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط574.0082.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمجتبى رياض بداي عبد الحسن132821622513030085

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر صفاء يونس مظلوم132831622513030087

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن جادر جبار132841622513030088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا عبد االمير قاسم جمعه132851622513030091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد الرحيم جبل132861622513030093

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0092.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا مهدي سريح132871622513030096

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم زويد132881622513030099

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد يعقوب غانم عبد ال132891622513030101

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين حمدان مزبان132901622513030103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0068.86ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى كاظم لطيف كماش132911622513030107

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمسلم رائد كاظم هاشم132921622513030108

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد هللا جويد كويم132931622513030119

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر محمد راضي عبيد132941622513030120

كلية العلوم/جامعة ذي قار534.0076.29ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر ناظم دريول خنيفر132951622513030121

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0085.43ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر نشأت ناظم وحيد132961622513030122

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقياحمد عالء عبد علي فاضل132971622513031001

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيحسين طالل بدر حامد132981622513031005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيسجاد امجد محمد بشير132991622513031008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيسيف سعد سعدون عيسى133001622513031010

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل535.0076.43ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعباس احمد علي محمد133011622513031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الرضا عزيز عبد الرضا133021622513031013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد عبد الصمد133031622513031014

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن سبتي عبود133041622513031017

كلية العلوم/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم زبال صالح133051622513031018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعلي مشتاق محمد حسين133061622513031019

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيقيس غسان علي مطر133071622513031020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الجليل خلف133081622513031021

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمجتبى محمد محسن جاسم133091622513031023

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمحمد اياد جابر علي133101622513031024

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمرتضى صالح مهدي عبد السيد133111622513031029

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0091.86ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمرتضى مسلم عبد الرسول سلمان133121622513031030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمكي ابراهيم يعقوب زبال133131622513031032

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الرحمن عبد الصمد عبد الرحمن133141622513031033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0082.57ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيناصر زياد عبد الحافظ يوسف133151622513031034

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقينور الحسن عبد الرسول عبد النبي احمد133161622513031035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيهاشم ناطق هاشم خضير133171622513031036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقياحمد ضياء عبد السيد حسن133181622513032001

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم جبار نعمه133191622513032005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعباس حامد ابو الهيل حميدي133201622513032009
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كلية اآلداب/جامعة تكريت440.0062.86ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسين توفيق شبلي133211622513032010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر صفاء ابراهيم133221622513032011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء شاكر عيسى133231622513032013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم حسين جياد133241622513032015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي منذر سلمان دبوس133251622513032017

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا عبد علي شبوط133261622513032018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار588.0084.00ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح نوري نديم133271622513032019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية583.0083.29ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الخضر ضيدان عبد الرضا133281622513032020

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.0095.29ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقينور الحسين عماد عبد الخالق غضبان133291622513032023

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية البصرة الفيحاء االهلية للبنينتطبيقيحسن علي صبيح جبار133301622513034001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيابا الحسن محمد عبد الرزاق راضي133311622513035001

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقياحمد رافد جمال عبد الواحد133321622513035002

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار681.0097.29ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقياحمد رعد عيسى محمد133331622513035003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد صدام كاظم133341622513035014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد عبد المحسن موزان133351622513035015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسنين مجتبا جواد باقر133361622513035017

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين زهير نافع صبري133371622513035018

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الرضا عودة133381622513035020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين مسلم جابر كاظم133391622513035021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح رشيد عبود133401622513035027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد الصمد عماد صمد عبد هللا133411622513035028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعالء الدين الحسين عبد االله عبد الحسين133421622513035029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم شياع ساهي133431622513035030

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي سجاد عبد المحسن عبد الكريم133441622513035034

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية435.0062.14ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيكرار ابراهيم جعفر حسين133451622513035040

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل وسام حسن عبد الرضا133461622513035043

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد دريد عقيل فاضل133471622513035049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0084.86ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي محمد عاشور133481622513035053

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى أباذر عبد االمام محمود133491622513035058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى معد محمود احمد133501622513035060

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عمار ياسر سالم133511622513035062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقياحمد بهجت بدر جاسم133521622513040002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيباقر علي هاتو جبر133531622513040004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر464.0066.29ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد جواد حبيب محمد133541622513040005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسين حاجم سلطان عبد هللا133551622513040006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0084.71ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسين نعيم هاشم عجيل133561622513040007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار محمد يحيى فليح133571622513040008

كلية الزراعة/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيسجاد باسم محمد قاسم133581622513040009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعصام طه زكي طه133591622513040012

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل رجب محمد133601622513040016
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي هيثم كاظم مطلك133611622513040018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيفهد حكمت علي هارف133621622513040019

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمؤمل ناصر كاظم ناصر133631622513040020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمحمد رحيم عويد صيهود133641622513040022

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عادل رجب محمد133651622513040024

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية584.0083.43ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى امير صالح عبد االمير133661622513040025

كلية الزراعة/جامعة المثنى424.0060.57ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى شاكر محمود حسين133671622513040026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية498.0071.14ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عالء قاسم محمد133681622513042001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقياحمد طالب عبد داخل133691622513042002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس لفتة جاسم133701622513042003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقياحمد عماد عبد الحي خير هللا133711622513042007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل485.0069.29ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد عبد االمير احمد133721622513042015

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0079.43ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيرسول محمد جاسم جبار133731622513042016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيسجاد منذر غريب محمد133741622513042019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمجتبى احمد علي حسين133751622513042032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسعد محمد علي133761622513042033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0063.29ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل لحك راضي133771622513042036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهودر اسحاق مهودر133781622513042037

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيايهم قاسم فاضل عبد133791622513043002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيحازم علي جمعة خلف133801622513043003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيحيدر ناظم حسن جبر133811622513043008

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيسجاد صالح حسن جبر133821622513043009

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس عبيد133831622513043011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي غفار عبد المهدي عاشور133841622513043014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى575.0082.14ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيابراهيم حبيب بنيان رحيمه133851622513044001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيالمصطفى عماد عبد الخالق غضبان133861622513044003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيسيف الدين عبد هللا باني علي133871622513044008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0084.71ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيابو الفضل محمد عبود سلمان133881622513047001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقياحمد زياد عبد الرسول خواف133891622513047003

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقياسعد ماهر عبد الواحد عمران133901622513047007

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيباسم محمد محمود عبد القادر133911622513047010

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز625.0089.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسن مثنى حسن عبد الحسين133921622513047013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين سعد عبد عطيه133931622513047014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن فاضل علي133941622513047016

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين هشام عبد الباقي علك133951622513047018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحيدر هشام عبد الباقي علك133961622513047019

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل490.0070.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيرصين ضامر عبد اللطيف عبد الرزاق133971622513047020

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسرمد عبد الستار جبار احمد133981622513047022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعباس عادل حسين علي133991622513047023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد حسان اسامه انور134001622513047024
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد الصمد عبد الباسط عبد الصمد حسن134011622513047026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز موفق بدران عثمان134021622513047027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن حميد عبد العزيز134031622513047028

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد شهاب حسون134041622513047030

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا هيثم ابراهيم عبد هللا134051622513047032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد علي عبد الرضا134061622513047034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان عبد الرزاق جعفر134071622513047035

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي مازن سلمان عبد الرزاق134081622513047037

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم جاسم134091622513047041

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكرار عدي عبد الجبار عبد السالم134101622513047042

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد جواد طارق محمد عبد اللطيف134111622513047046

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمد جواد هاشم134121622513047049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبود فيصل محمود134131622513047051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عبد الصمد134141622513047052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل حسن عباس134151622513047053

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمسلم ناجي مهدي عساف134161622513047054

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر اسعد عبد العزيز عبد الحافظ134171622513047057

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل560.0080.00ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيهاشم عقيل عبد الرزاق محسن134181622513047062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيياسر ثامر سعيد محسن134191622513047063

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيياسين احمد محمود عبد القادر134201622513047064

كلية العلوم/جامعة بابل494.0070.57ثانوية علم الهدى االهلية للبنينتطبيقيعلي عماد جاسم محمد134211622513048005

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيابراهيم رسن عبد علي خزعل134221622513049002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك489.0069.86ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد فرحان عبد الصمد عبود134231622513049003

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى561.0080.14ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيامجد اياد عبد الحر خنياب134241622513049005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيجعفر مسلم وهيب بالسم134251622513049007

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن عوده حتيرش صيهود134261622513049009

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل536.0076.57ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين جعفر فاخر كاظم134271622513049010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الحي عبد الحسين فالح134281622513049014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0067.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين مطشر ظاهر خسير134291622513049015

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل540.0077.14ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحيدر بسام محمد هاشم134301622513049017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحيدر ماجد جمعه جالي134311622513049018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعباس صبيح عبد الجليل عجيل134321622513049023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عاشور عباس134331622513049024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعالء سلمان جابر جاسم134341622513049025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0093.43ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد حاتم134351622513049027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط454.0064.86ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي حكمت سليم نعمه134361622513049028

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي رافد بشير حسن134371622513049029

كلية العلوم/جامعة بابل541.0077.29ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي رضا ساجت نوري مهوس134381622513049030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح حبيب علي134391622513049032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي صفاء جمعه هويدي134401622513049033
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل583.0083.29ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي مهند حسن عزيز134411622513049037

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيقاسم نعمه حميد اليذ134421622513049040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمؤمل ساري عبد النبي حسن134431622513049043

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد زهير جري غالب134441622513049045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمهدي مرتضى طبك مونس134451622513049050

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0096.71ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيوليد صدام عبد الرحمن مانع134461622513049051

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيوهب محمد حبيب علي134471622513049052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى رياض دخيل داغر134481622513050008

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقيابا الحسن ميثم فالح حسين134491622513051001

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد السالم جبار حسين134501622513051002

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقيزيد علي عفات جاسم134511622513051005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقيطيف مالذ غني عبد134521622513051006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقيعلي زكي سلمان عبد134531622513051007

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية عين شمس االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد محسن علي134541622513051009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقياحمد انور عبد الخضر عبد النبي134551622513052002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيانور احمد يوسف خطار134561622513052004

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين سعيد معارج مخور134571622513052008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس منصور طعمه134581622513052009

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى648.0092.57ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سعيد حميد134591622513052011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط546.0078.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين وجيه خير هللا صدام134601622513052013

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحيدر شريف نجم الدين عبد الحبيب134611622513052014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ميسان614.0087.71ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين جبار توفيق حسن134621622513052017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية617.0088.14ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن عامر حسن134631622513052020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي سعود عز الدين عبد الحبيب134641622513052022

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي نوفل صبيح محمد علي134651622513052024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمحمد جليل كاظم جويد134661622513052026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى610.0087.14ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعيد كاطع حسن134671622513052028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0080.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق خشان عبد العزيز134681622513052032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمنتظر احمد شاكر كاطع134691622513052033

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمهيمن ناظم شلش زغير134701622513052034

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيعلي قيس حميد حنون134711622513054005

كلية االثار/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيمحمد قدوري احمد جمعة134721622513054006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عدي باسل عبد الكريم134731622513055002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد انمار عبد الجبار جاسم134741622513055003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيجعفر سجاد محمد عبد الرضا134751622513055006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن حارث عبد الخضر ماشي134761622513055009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن شاكر جبار عبد الزهرة134771622513055010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن فراس عبد الحسين جعفر134781622513055012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك531.0075.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن نزار عبد الوهاب مدن134791622513055013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن يسار جابر عيسى134801622513055014
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحيدر عباس عبد االمير حسين134811622513055019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0091.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين فراس سعد الدين حسين134821622513055021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيسجاد رعد عبد الزهرة حسين134831622513055022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيشهاب وسام شهاب احمد134841622513055023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيضرغام عبد الرضا عبد العزيز زهر134851622513055025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عمران جبار134861622513055031

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي زهير احمد ناصر134871622513055032

كلية علوم البحار/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي سالم عبد مزيد134881622513055033

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي سامر محمد عيسى134891622513055034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا كاظم عبد هللا134901622513055036

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية435.0062.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعيسى رياض عمران عباس134911622513055040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى576.0082.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيفيصل علي فيصل خلف134921622513055041

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0086.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد الجواد ابراهيم ياسر ماضي134931622513055047

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عصام سلمان حبيب134941622513055049

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى ابراهيم سلمان134951622513055052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل611.0087.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد الرسول غضبان134961622513055056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد عبيد134971622513055058

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عزيز سامي134981622513055061

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الكريم جعفر حسن134991622513055063

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيياسين عبد الرحمن عبد الكريم عصفور135001622513055069

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقياحمد ديوان خلف سلطان135011622513056002

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت630.0090.00ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقياحمد صباح زرار علي135021622513056003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيجعفر شاكر مساعد ثجيل135031622513056006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسن قاسم غالب عجه135041622513056007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار545.0077.86ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسن كاظم ضيدان عويد135051622513056008

كلية العلوم/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جابر عذيب135061622513056009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عذاب حيال135071622513056010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيخالد سعيد حسن ناصر135081622513056012

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيرسول مهدي حامد ثجيل135091622513056013

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0092.14ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ذياب جالب رجي135101622513056021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعلي كامل عاصي جابر135111622513056024

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك644.0092.00ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيكرار جميل مراد خير هللا135121622513056028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيكرار مؤيد داود سلمان135131622513056029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0077.71ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ستار جابر مهدي135141622513056032

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حميد عزيز حميد135151622513056034

كلية التربية األساسية/جامعة سومر455.0065.00ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمهدي خلف هدهود صالح135161622513056036

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار433.0061.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيابراهيم غسان ياسين عمران135171622513059001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد لؤي خلف محمد135181622513059003

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيالحارث باسم شاكر عبد المجيد135191622513059004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيباسم خالد غازي فيصل135201622513059005
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيبدر عطوان صالح رعيد135211622513059006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0063.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسن علي مهدي خضير135221622513059010

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0095.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى ماهود نجدي135231622513059011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين سعيد فاضل عباس135241622513059013

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس رسن زغير135251622513059014

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين علي ذياب ناصر135261622513059015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحيدر كريم علي كاظم135271622513059021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيسعد صبار صالح صياح135281622513059023

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيسيف وسام عبد الحسن علي135291622513059025

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيصادق ذر عبد علي عبد الرحمن135301622513059026

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل493.0070.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس حيدر جواد عويد135311622513059029

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس عبود رشم كحيط135321622513059030

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس علي جبار ماضي135331622513059031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا صالح صياح135341622513059033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا باسم فهد عبد العزيز135351622513059037

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد العزيز ابراهيم كاظم135361622513059039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط584.0083.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين لعيبي حوش135371622513059040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي خميس نعمه يوسف135381622513059041

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي زهاء خلف طيب135391622513059042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد كريم عبيد135401622513059043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد فهد صبيح135411622513059049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيغازي موسى مكطوف غازي135421622513059050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن عويد شايع135431622513059053

كلية العلوم/جامعة ذي قار539.0077.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر ناصر حسين135441622513059055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0066.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيليث حسين خلف محمد135451622513059057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار607.0086.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيماجد كاطع سلمان ماجد135461622513059058

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0076.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمجتبى معن عبد الباري طخاخ135471622513059059

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم حسون حمد135481622513059067

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية612.0087.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عواد طاهر135491622513059071

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حاتم ورش مارد135501622513059072

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقينصرهلل يعقوب كاصد مجلي135511622513059076

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيالبشير ماجد عبد الحميد عبد الرزاق135521622513060001

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسن الن صالح عبد الهادي135531622513060003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين مؤيد كاظم عودة135541622513060008

كلية العلوم/جامعة المثنى544.0077.71ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد طاهر طعمة135551622513060009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعباس رعد عبد الصاحب محمد امين135561622513060010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعباس رقيب منخي جابر135571622513060011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى محمد باقر135581622513060012

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية442.0063.14ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي زهير عباس احمد135591622513060013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي عمار عبد االله عبد اللطيف135601622513060015
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التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية556.0079.43ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد عبيد135611622513060020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي سلمان هاشم محمد135621622513060022

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0072.29ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى بشير عبد هللا جابر135631622513060023

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيياسين ميثم جمعة عذاب135641622513060024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيعون رافد عبد الجليل مجيد135651622513062006

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيمرتضى اسماعيل خلف هاشم135661622513062009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيجواد ناهض عبد هللا محمد135671622513063002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيحسن رعد دخيل يوسف135681622513063003

كلية العلوم/جامعة بابل490.0070.00ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيحسن عالء هاشم عبود135691622513063004

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيسجاد حيدر طعيمه عليوي135701622513063007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعباس تحسين غازي كاظم135711622513063008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت524.0074.86ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد جميل طاهر135721622513063013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان663.0094.71ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيمحمد تقي فالح حساني جابر135731622513063015

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0079.14ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا عدنان ضمانه كريم135741622513063016

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيهاشم حيدر هاشم شمخي135751622513063019

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقيعلي صفاء ضياء اسحاق135761622513066005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسن فزع رشم135771622513066007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0067.86ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جبر هويرف135781622513066008

كلية االعالم/جامعة ذي قار425.0060.71ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقيمكي ماجد مكي عزيز135791622513066010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية العليم االهلية للبنينتطبيقينوفل اسعد فليح حسين135801622513066011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيعبد الرؤوف فاضل عبد الرؤوف جابر135811622513068001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجبار عبد االمير هاني135821622513068006

كلية العلوم/جامعة بابل504.0072.00ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي غليب شهاب135831622513069003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0068.29ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيأحمد جميل علي ناهي135841622513070001

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيأحمد لفته عبد السادة جايد135851622513070002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء587.0083.86ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيأحمد محسن سرحان حيال135861622513070004

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء553.0079.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيأكرم عطيه سلمان عبد األئمة135871622513070005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيالعباس علي جاسب عبد هللا135881622513070006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيباسم صحن علي كطافة135891622513070007

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيحسن حافظ قضبان زايد135901622513070008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس علي شرهان135911622513070010

كلية اآلداب/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيحسين عبيد فالح نجم135921622513070011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء644.0092.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيستار نايف وحش مسير135931622513070013

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيسجاد حميد خضر مطر135941622513070014

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيشاكر وحيد خلف جوده135951622513070015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعباس مجيد حسن ناصر135961622513070017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن شمير سلطان135971622513070019

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيعلي ناصر مهوس محمد135981622513070021

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن سرحان حيال135991622513070024

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا محمد إبراهيم جضعان136001622513070025
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمحمد شاكر أحمد جمعان136011622513070026

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم جبير محيسن136021622513070030

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم عباس محمد136031622513070031

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمحمد مجيد فرهود مطلك136041622513070032

كلية العلوم/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسن جاسم عبد هللا136051622513070035

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الشعائر االهلية للبنينتطبيقيموسى رحيم داخل نصار136061622513070036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد سجاد جواد كاظم136071622513071007

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم هنيدي ديوان136081622513071011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسر عبد الرزاق علي136091622513071012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيجاسم فاضل علي شهاب136101622513071013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن جبار سلمان حاجم136111622513071018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن ضاحي سعد محمد136121622513071020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسن علي حمود رضا136131622513071021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين حبيب محمد فرج136141622513071026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين صباح عباس عبيد136151622513071030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين عقيل موسى عبد علي136161622513071031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عجمي علوان136171622513071034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحسين المي هلول حمود136181622513071036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحمزه رياض جميل عبيد136191622513071037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحميد رمضان مطر علي136201622513071038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحيدر ساجت عنيد عبيد136211622513071040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيحيدر هاشم عزيز هادي136221622513071041

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيخير هللا كريم حافظ خلف136231622513071042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد جاسم حميد136241622513071045

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة591.0084.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيسجاد يوسف ناجي سهر136251622513071046

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيصادق عباس عبد هللا هاشم136261622513071047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس بدر خضير علوان136271622513071049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس سالم مناحي معتوق136281622513071052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس ستار عباس محمود136291622513071053

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس كامل عريبي كواد136301622513071055

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعباس ميثم حسين مالح136311622513071056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين عبد المنعم عبد الباقي عبد الحسين136321622513071057

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعقيل عدنان دليم محمد136331622513071059

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي خيون عبد عبد السيد136341622513071063

كلية الزراعة/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي رائد نجم عريبي136351622513071064

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار566.0080.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي طياف خليل عويد136361622513071068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عارف حميد حسين136371622513071069

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عزيز كاظم سلمان136381622513071073

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم عبد فيصل136391622513071075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم فرحان سعدون136401622513071076
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى549.0078.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي ياسر هاشم درجال136411622513071078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيقاسم اباذر مسلم فالح136421622513071080

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيقاسم زكي عبد جان عبد الحسين136431622513071081

كلية العلوم/جامعة بابل491.0070.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكاظم كامل هاشم جبار136441622513071082

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكرار حسن فاخر هاشم136451622513071084

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عذاب كاطع136461622513071085

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكرار عبد العالي جويد حسين136471622513071087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكرار مشتاق سالم ترياك136481622513071088

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0092.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكرار يوسف جاسم عيسى136491622513071089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0065.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيليث حيدر عكاب عزيز136501622513071091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيليث سالم جعفر صادق136511622513071092

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الزهره عبد النبي زغير136521622513071094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمجيد حميد مطشر يونس136531622513071095

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر واثق حسين مالح136541622513071099

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن نجم عبد هللا136551622513071102

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0077.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حمزه عباس كاظم136561622513071103

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.0092.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس سلمان خضر136571622513071105

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم احمد باهض136581622513071108

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد مشتاق عبد االمير علي136591622513071109

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر حيدر هاشم محمد136601622513071110

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمود حبيب طاهر هلول136611622513071112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة583.0083.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم حميد136621622513071113

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيد حميد حسين136631622513071117

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0078.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الخالق طعمه خلف136641622513071120

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0085.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مرتضى عبد الصاحب طاهر136651622513071121

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نزار عبد الحسن خميس136661622513071122

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار594.0084.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى عماد حسن لفته136671622513071123

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية535.0076.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى فتحي حسين علي136681622513071124

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جهاد ساجت عبد الكريم136691622513071127

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية485.0069.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر نعيم سليم خريبط136701622513071133

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمهدي فرحان جاسم حسين136711622513071136

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة567.0081.00ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيناصر مشتاق عبد اللطيف فارس136721622513071138

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقينور الدين حسين عذاب صيهود136731622513071139

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0079.14ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيهاشم عبد الرسول جابر حسين136741622513071141

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية544.0077.71ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيهاشم علي هاشم خضير136751622513071142

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيكاظم ثجيل حسين علي136761622513071147

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد شريف خربيط صالح136771622513071148

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء664.0094.86ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيابراهيم احمد نجم عبد هللا136781622513072001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيابو الحسن عبد الرسول اسحاق احمد136791622513072003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقياحمد حافظ عبد الرضا خضير136801622513072004
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد ناصر حسن136811622513072007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسين خيري جبار زري136821622513072009

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل515.0073.57ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسين طالل حسين مختار136831622513072010

كلية اآلداب/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين سجاد مصطفى فيصل136841622513072016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد عادل نعمه عبد الرضا136851622513072017

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين احمد يعقوب136861622513072029

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية497.0071.00ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الحافظ خماس136871622513072030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعلي داود سلمان عيسى136881622513072032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعلي مازن ياسين طه136891622513072033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حازم طاهر ناصر136901622513072037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد عبد العزيز سعود136911622513072040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عادل محمد جواد جادر136921622513072041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر صالح مهدي فرحان136931622513072044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر437.0062.43ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي خصاف حسين136941622513072045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقييوسف مثنى هارون غانم136951622513072047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين شوقي شعالن سويلم136961622513073002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيسيف علي صالح سنافي136971622513073003

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيعلي السجاد نبيل علي جوالن136981622513073005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقييوسف قصي عبد الباقي علي136991622513073010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم تقي137001622513074001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد قصي احمد عبد الرزاق137011622513074002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء588.0084.00ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد مهند خليل جودة137021622513074003

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية545.0077.86ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقيامير حامد علي منشد137031622513074004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقيرضا حيدر عبد االمام بنيان137041622513074008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقيسجاد ايهاب خميس غدير137051622513074009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى572.0081.71ثانوية نهر العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء فيصل عبد الكريم137061622513074015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية االختيار االهلية للبنينتطبيقيمجتبى كاظم رسن مفتن137071622513075004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.2068.17ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيطارق زياد سالم احمد137081622513076003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.4069.49ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين ناصر وزير137091622513076004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0093.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم عبد الحميد مرزوك137101622513078003

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيجعفر فاضل هاشم زعيزع137111622513078007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمد مزهر تايه137121622513078008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسن ساجت كعيد رمام137131622513078009

كلية العلوم/جامعة ذي قار531.0075.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسين حسن محيسن صالح137141622513078014

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار574.0082.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسين حسن يازع هالل137151622513078015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0095.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسين صالح مهدي صالح137161622513078016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم محمد137171622513078021

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسين مصطفى قاسم جابر137181622513078023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحيدره صفاء عادل سامي137191622513078026

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين مطشر عبد النبي رايش137201622513078029
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كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيسيف سعد جفال لفته137211622513078030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيصباح حاجم دشر محمد137221622513078031

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعباس مسلم عبد الكريم حجام137231622513078037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي رافد احمد عبد الجليل137241622513078047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي زيد جعفر عبد الرزاق137251622513078048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي صبيح عويد رمام137261622513078052

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي عالء هادي داود137271622513078055

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية464.0066.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي كريم قاسم دبيس137281622513078056

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيقاسم شاكر سالم نجم137291622513078059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيكرار عدي غازي عبود137301622513078062

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيكرار علي خضر ياسين137311622513078063

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيكريم مجيد كريم نور137321622513078066

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمؤمن ماجد خزعل هادي137331622513078069

كلية العلوم/جامعة ذي قار530.0075.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمجتبى ضياء خلف حسب137341622513078071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد حازم جواد كاظم137351622513078072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار605.0086.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد سالم عباس سكر137361622513078073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي ضياء عبد السادة صغير137371622513078075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل576.0082.29ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد محيسن حميدي137381622513078084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية547.0078.14ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حامد قاسم محمد137391622513078085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد عبد الزهره محمد137401622513078086

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمهدي ساجت جميل غانم137411622513078089

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمهدي قحطان داود مهدي137421622513078091

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقينور الدين ضياء جاسم نعمه137431622513078092

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيياسر اسعد جاسم كويني137441622513078093

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيابو الحسن علي وهيب شكري137451622513080001

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقياحمد اسعد علي محسن137461622513080002

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقياحمد سعد كاظم مزعل137471622513080004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيحسن فالح عبد الحسن علي137481622513080009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد مرزوق صخي137491622513080010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيسجاد اياد جاسم عيسى137501622513080014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيسالم جواد كاظم عبود137511622513080015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيعلي باسل حامد مجيد137521622513080017

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين مزبان هميلي137531622513080018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيمحمد حارث نصر هللا جراح137541622513080024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيمصطفى رعد عبد الحسين عنيد137551622513080029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيمهدي فرحان عبد الواحد جويد137561622513080030

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينتطبيقيسجاد صباح حسن عبيد137571622513081005

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0065.14ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينتطبيقيسجاد فيصل غازي فيصل137581622513081006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح يحيى مريعي137591622513081008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0077.14ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينتطبيقيمحمد الصادق سماح وهب عبد هللا137601622513081012
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية التميز االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل جمعه عيدي137611622513082001

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيحسين ياسين جاسب كشيش137621622513083009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيكاظم عماد كاظم جنديل137631622513083015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيمحمد صكر نجم حنون137641622513083021

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيمقتدى احمد شاكر نجيب137651622513083024

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية463.0066.14ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيمقتدى جعفر هاشم عناية137661622513083025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيعلي موحان عريبي دخيل137671622513085004

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد نعيم غليم عويد137681622513085006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقياحمد حامد اسماعيل حامد137691622513089001

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس فاضل جمعه137701622513089005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقياحمد عماد علي عبد الحسين137711622513089007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى618.0088.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيازهر عبد الكاظم مكطوف عبد الرضا137721622513089010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية515.0073.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقياكرم طارق جاسم عبد الزهره137731622513089011

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز694.0099.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيجاسم نعمان لطيف عبيد137741622513089012

كلية الزراعة/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسن جابر ريحان ثنيوي137751622513089013

كلية العلوم/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسن ماجد بردان مكلف137761622513089014

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0089.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى هادي عبد الزهره137771622513089016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسن مهدي خلف ناهي137781622513089017

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الكريم عبد الحسن137791622513089018

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل499.0071.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيرضا محمود رسن علي137801622513089022

كلية العلوم/جامعة بابل489.0069.86ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيسجاد عيسى ماضي نصيف137811622513089024

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيسيف مالك عبد الرزاق طه137821622513089025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعبد الزهره عبد الواحد طارش جاسم137831622513089026

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار666.0095.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد كرم صالح137841622513089027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نسيم عوده العيبي137851622513089028

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبيد137861622513089030

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي فرعون137871622513089032

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0093.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي حليم غضبان صافي137881622513089033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد سبتي فهد137891622513089034

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد االمير نعمه صافي137901622513089038

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.0091.71ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا جباره137911622513089040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0068.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد ازهر محمد جياد137921622513089044

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر علي جالب ديري137931622513089046

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة645.0092.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا صادق احمد داخل137941622513089049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0088.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد كطامي عبار مشلوش137951622513089053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عدي جاسم راضي137961622513089057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمصعب عبد االمام فرطوس الزم137971622513089059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمقتدى بشير عبد علي ياقوت137981622513089060

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمهدي راجح مونس جالب137991622513089063

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك645.0092.14ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمهدي عبد علي عبد الحسين محمد138001622513089064
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل584.0083.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيمهدي هالل خير هللا حطاب138011622513089065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيموسى وداد سكبان عبد النبي138021622513089066

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيهاشم عبد الرضا هاشم عوده138031622513089067

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية508.0072.57ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقييوسف احسان عبد الكاظم حمادي138041622513089068

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية568.0081.14ثانوية االنجاز االهلية للبنينتطبيقيسجاد نصيف جاسم مسافر138051622513092008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية االنجاز االهلية للبنينتطبيقيعلي حسام قاسم جازع138061622513092012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل488.0069.71ثانوية االنجاز االهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء محمد حسين138071622513092017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية االنجاز االهلية للبنينتطبيقيوليد كاظم محسن كاظم138081622513092023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط575.0082.14ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقياحمد قيس شداد جباره138091622513094002

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيحسن عوده شرهان زغير138101622513094004

كلية العلوم/جامعة واسط512.0073.14ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيحسين ربيع سهير ابرهبي138111622513094006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيحيدر قيس سعدون مهدي138121622513094007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى544.0077.71ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيعقيل محمد عبد الحسين عطية138131622513094009

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيكرار رائد عبد الحي لفته138141622513094013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسعد ثامر شنشول138151622513094015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0079.43ثانوية شموع االمل االهلية للبنينتطبيقيمحمد انيس محمد حسن سكر138161622513094016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عبد السالم عيد عبد هللا138171622513097001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عبد لهمود عبود138181622513097002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار عبد الحسين جايد138191622513097003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر445.0063.57ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيحسين اسعد حمزه عباس138201622513097007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيحسين ميثاق حامد احمد138211622513097010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار محسن عنقود عجيل138221622513097013

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيعباس ثائر جمال يونس138231622513097016

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0078.00ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيعبد المحسن حسين عبد الحميد عبد المحسن138241622513097019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر كاظم خضير مساعد138251622513097020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد عبد السالم علوان138261622513097021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة628.0089.71ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق كاظم طاهر138271622513097023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي خلف عنيد138281622513097025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمهدي عبد لهمود عبود138291622513097030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي قحطان نوري ظاهر138301622513099006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم عبد القاسم عباس138311622513099009

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا احمد راضي138321622513100001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينتطبيقيحيدر خليل عبيد عبود138331622513100002

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.0079.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حامد عبد الزهره عبد الحسين138341622513100003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر حسام عبد االمير وناس138351622513100004

قسم تكنولوجيا المعلومات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمرتضى رعد لطيف عاشور138361622513100009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمهدي فاضل جمعه حسين138371622513100013

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية السؤدد االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد صحن شناوه138381622513101003

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم حسن هذيلي138391622513102003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط603.0086.14ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينتطبيقياحمد لهيب جاعد مزهر138401622513103001
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0089.14ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي عدي صدام مزيد138411622513103004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86ثانوية التكامل االهلية للبنينتطبيقيابا الفضل جاسم محمد عبد الصمد138421622513104001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل558.0079.71ثانوية التكامل االهلية للبنينتطبيقيسيف صهيب محمد احمد138431622513104003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقياحمد حاتم صبري يازع138441622513105001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية534.0076.29ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيحسين مزهر ريحان كاطع138451622513105005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيرضا داخل جاسم محمد138461622513105006

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد صالح حمد138471622513105009

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار585.0083.57ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد طالب داود حاجم138481622513105014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد نقيب ناصر سلمان138491622513105015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عزيز جباري عزيز138501622513105016

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى506.0072.29ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى سلمان عبود حسن138511622513105017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0087.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقياحمد اديب عبد الجليل فرج138521622513106001

كلية اآلداب/جامعة بابل486.0069.43ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد عبود عوده138531622513106006

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0085.71ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيجعفر فرج خضير فرج138541622513106008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمد حسين علي138551622513106009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0077.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسن رحمن محسن عبد هللا138561622513106010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل605.0086.43ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسن عامر قاسم شوكان138571622513106011

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0075.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين انصيف جاسم محمد138581622513106012

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين خضير هاشم عبد ربه138591622513106014

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار582.0083.14ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين عامر اسماعيل عيسى138601622513106016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط548.0078.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين علي صبيح خصاف138611622513106017

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء444.0063.43ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين غضبان عطيه حاتم138621622513106019

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار490.0070.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحسين ناجح جنديل عبد الرضا138631622513106020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الزهره عبد الكاظم عبود138641622513106022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيروح هللا مشتاق طالب حميد138651622513106024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيزيد عدنان صالح مشاري138661622513106025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيسجاد عقيل قاسم علوان138671622513106027

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيصالح فهمي عباس مهلهل138681622513106031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا علوان138691622513106034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0078.57ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيعقيل ناجي خميس ذياب138701622513106036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيعلي رجب صبيح خصاف138711622513106039

كلية العلوم/جامعة بابل495.0070.71ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء عبد الحليم خلف138721622513106041

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيكرار حامد طه حسين138731622513106046

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيليث احمد كريم كحيط138741622513106048

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار589.0084.14ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسعد شرشاب عبد الحليم138751622513106049

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0083.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد الجليل فاضل138761622513106052

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد الخالق مجيد138771622513106053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين عالج سعد138781622513106054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض مفتاح باروت138791622513106055

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء593.0084.71ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحيم عبود ياسر138801622513106056
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قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي مناتي نعيثر138811622513106057

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمرتضى الزم زغير الزم138821622513106059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى رحمن خضير عبد علي138831622513106062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0085.43ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر داخل شبوط هاشم138841622513106063

كلية علوم البحار/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر لؤي خلف مال هللا138851622513106064

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر لطيف احمد جابر138861622513106065

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيمهدي علي اجويني كحيط138871622513106066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقينائل احمد شالل محمد138881622513106068

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية السديد االهلية للبنينتطبيقيهادي حسن فلحي حسين138891622513106069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياحسان علي سعيد جابر138901622513108001

كلية العلوم/جامعة بابل536.0076.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياحمد نوفل حميد جابر138911622513108002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل555.0079.29ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسن عودة جبر محمد138921622513108004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية578.0082.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين بشير صبيح كاظم138931622513108005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين فاخر سالم حسن138941622513108009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحيدر فالح حسن مهدي138951622513108011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيرضا حميد عبد علي غانم138961622513108014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيرضا معارج عبد النبي داود138971622513108015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية489.0069.86ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الستار غازي حسج138981622513108016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين565.0080.71ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي فاخر سالم حسن138991622513108022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين علي139001622513108023

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى629.0089.86ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيكرار محمد خزعل العيبي139011622513108028

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد اياد عبد الستار غضبان139021622513108030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد جبار محسن منصور139031622513108031

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد هادي حمود139041622513108034

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين636.0090.86ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد العالي عبد الواحد139051622513108036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عدنان حياوي خلف139061622513108038

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيهاني عنيد عباس عجيل139071622513108039

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية468.0066.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى عبد الجبار عبد هللا139081622513110001

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز698.0099.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيابو الحسن ماجد عبود حسن139091622513110003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد ستار جبار عبد النبي139101622513110004

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0064.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد علي عدنان هادي139111622513110005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى558.0079.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد فرات احمد مهدي139121622513110006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد مشتاق عبد االمير كباشي139131622513110008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد ناظم جاسم عناد139141622513110011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد واثق جمعة محمد139151622513110012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياحمد يوسف عبد الرضا لفته139161622513110013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقياياد منصور حسين منصور139171622513110014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيايهم عبد الباسط سلطان عبد الجليل139181622513110015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0083.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيجعفر وهاب رزاق محمد139191622513110017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر479.0068.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الستار جبار جعفر139201622513110019
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كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسين بارق حامد ابو جالي139211622513110020

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسين طارق خلف عليخ139221622513110022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد المحمد علي139231622513110026

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسين فالح جبار شناوه139241622513110028

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم مناحي139251622513110029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحسين نعيم عبد العباس دوخي139261622513110031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى605.0086.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحمزة جودة كاظم عبد هللا139271622513110032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحميد عماد حميد يعقوب139281622513110035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد الحافظ سالم عبد االمام139291622513110036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيخضر محمد علي خضير علي139301622513110038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيرضا حميد سعيد حميدي139311622513110040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيزين الدين احمد جاسم صالح139321622513110041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عدي جواد راضي139331622513110042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0064.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد جاسم محمد139341622513110044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء621.0088.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيسجاد عباس عاصف علوان139351622513110045

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية541.0077.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد باقر لفتة139361622513110046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0083.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيسلطان عثمان جابر خزعل139371622513110048

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعباس عالء عبد الرحيم لفتة139381622513110053

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد الخالق علي عبد الخالق محمود139391622513110056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد عبد الجبار طاهر139401622513110058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد طالب عبد الوهاب139411622513110061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد القادر وليد خلف سالم139421622513110063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الحليم ياسين139431622513110064

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد عباس طاهر139441622513110065

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0071.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين علي139451622513110067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود شوكت مكي139461622513110071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مقداد محمود عباس139471622513110072

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد المنعم محمد139481622513110074

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد عبد الصمد عبد الرحيم139491622513110075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي بهاء مردان مزبان139501622513110076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم عبد139511622513110077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد كاظم عبد الحسن139521622513110079

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز694.0099.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء مكلف فيصل139531622513110081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي عارف بناي خضير139541622513110083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد يوسف باهض139551622513110085

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم محمد139561622513110087

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي منتظر عبد السيد خلف139571622513110089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيعلي هشام نعمه عباس139581622513110090

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيغازي فراس عبد الخالق عمران139591622513110092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيفهد طالل خليل عجمان139601622513110093
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى555.0079.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد جمعة مطرود139611622513110097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيكرار اركان ابراهيم كحيط139621622513110098

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيكرار رائد شاكر هاشم139631622513110100

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيكرار ساجد حسين رحيم139641622513110101

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0072.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمؤمل حيدر قيصر محسن139651622513110102

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد الجواد ماجد جمعة حمد هللا139661622513110106

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر عدنان ياسر مجيد139671622513110107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محمود عبد الرضا قاسم139681622513110108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0080.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد هجول139691622513110109

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح عباس كاظم علي139701622513110111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبد االمير عباس139711622513110112

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان607.0086.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد طارق لعيبي هاشم139721622513110113

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الجليل كاظم139731622513110116

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود ناجي محمود139741622513110120

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمحمد منذر عبد الجبار حسين139751622513110122

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0095.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل صبري حسين139761622513110128

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل494.0070.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد مطشر ثامر139771622513110131

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين الزم عبد السيد139781622513110132

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل467.0066.71ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى زياد طارق عبد139791622513110133

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى شاكر حمزة عباس139801622513110134

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى شكري محمود جبار139811622513110135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0064.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صفاء شاكر مسير139821622513110136

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى طاهر ناصر علي اكبر139831622513110137

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي قاسم مسلم139841622513110142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر حسن لفتة139851622513110145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح غالب كاظم139861622513110147

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيموسى عبد الرحيم منكاش كاظم139871622513110149

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيهيثم علي عبد الجليل كاظم139881622513110150

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار سلمان داود139891622513110152

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية موطني االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار عاصف علوان139901622513110153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيآدم لؤي بصراوي جاسر139911622513111001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا موسى عيسى139921622513111003

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيعلي االكبر حسين كامل عزيز139931622513111005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية499.0071.29ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيكرار منذر علوان طوفان139941622513111009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية معقل العلم االهلية للبنينتطبيقيحيدر عباس جاسم تومان139951622513112006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية معقل العلم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم عبد هللا سلطان139961622513112015

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيابا الفضل ضياء حميد حسن139971622513113001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقياحمد صالح جواد محسن139981622513113002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقياحمد موسى حسن عبود139991622513113003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد كاظم راضي140001622513113005
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسن اسعد خضير محمد140011622513113006

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد كاظم راضي140021622513113009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان667.0095.29ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين انور علي نعيم140031622513113010

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية651.0093.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين تحسين فليح حسين140041622513113011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الخالق حمزه عباس140051622513113012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد مديخن مجيد140061622513113014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحيدر مرتضى حميد طعمه140071622513113018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحيدر وسام هاشم علي140081622513113019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيرضا عقيل حسن عبد اللطيف140091622513113020

كلية الزراعة/جامعة كربالء452.0064.57ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيظاهر احمد عوده ظاهر140101622513113021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين يحيى جاسم خلف140111622513113022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان عبد النبي علي140121622513113023

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا جبار140131622513113024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0085.57ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم هذال140141622513113025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0065.86ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين سامي جمعه140151622513113026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي رافد هادي جواد140161622513113027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل طاهر جاسم140171622513113031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي فتحي جاسم جاسم140181622513113032

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر غالب جميل عبد الحسن140191622513113036

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر يحيى حسن محمد140201622513113038

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمسلم كريم يوسف كريم140211622513113039

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز627.0089.57ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جالل ناجي رحيم140221622513113040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسين عبد الخالق تعبان140231622513113042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الغني عبد الرزاق عبد هللا140241622513113043

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية461.0065.86ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمهدي ميثم علي حمزه140251622513113044

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيحيدر عدي جبار عبيد140261622513114006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيمحمد المهدي صالح مهدي محسر140271622513114011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد منثر140281622513114012

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيمحمد جعفر عبد االمير عبد الحسين140291622513114013

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر محمد علي قاسم140301622513115005

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء عون علي140311622513115006

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين سعدون علي حسين140321622513115013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء ابراهيم احمد140331622513115014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء عيدان علي140341622513115015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيرضوان جاسم حسن عوفي140351622513115021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد عصام عبد الصمد جابر140361622513115022

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين690.0098.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد مثنى جاسم محمد140371622513115023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية536.0076.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعباس عدنان عبد علي صيهود140381622513115030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0085.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعباس علي كريم عبيد140391622513115031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد عبد الخالق صالح140401622513115032
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فراس عدنان معتوق140411622513115036

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي بشير عوده عيسى140421622513115038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد خلف عاشور140431622513115041

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء579.0082.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب حميد جاسم140441622513115042

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس جبار وادي140451622513115043

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد دواي حطاب140461622513115047

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيكرار بهاء ءصابر ناصر140471622513115050

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيكرار علي جوده خلف140481622513115052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيليث احسان عبد الرزاق عبد المحسن140491622513115053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم زكي كريم140501622513115060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0062.43ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى سامر مصطفى محمد140511622513115062

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد الحسين عباس140521622513115064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد اللطيف عبد الكريم140531622513115065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين مصطفى عواد140541622513115066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير شنين صوالغ140551622513115067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة572.0081.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمقتدى علي كاظم عاشور140561622513115070

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيموسى محمد صبري حسين140571622513115073

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيياسر عقيل محمد رضا كاظم140581622513115075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة590.0084.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيياسر مصطفى صالح صالح140591622513115076

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيياسين ثائر ياسين حنش140601622513115077

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيياسين سعيد دواي حطاب140611622513115078

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقياحمد سجاد احمد شهاب140621622513116002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل563.0080.43ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيالحسن حامد احمد عبد الواحد140631622513116004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار546.0078.00ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحسن نزار عبد الدايم احمد140641622513116006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحسنين سمير عبد الزهرة حمادي140651622513116007

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم عبد علي راضي140661622513116009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين صاحي140671622513116010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك517.0073.86ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد صدام كاظم140681622513116011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي نعيم موسى140691622513116013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيزين الدين اركان صادق راضي140701622513116014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0079.00ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين احمد عبد الكريم عبد الزهرة140711622513116015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم حيدر عبد الكريم عبد140721622513116018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا معتز محمد علي علي140731622513116019

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عبد هللا140741622513116020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعمار محمد سلمان شهاب140751622513116024

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيفهد صفاء سلمان عبد الرزاق140761622513116025

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح محسن خزعل140771622513116027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0085.14ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى تحسين نوري جميل140781622513116030

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0081.43ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عادل عيدان عجيل140791622513116031

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيوسام عبد الكاظم نجم عبود140801622513116034
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقييوسف ضياء طه ياسين140811622513116035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر451.0064.43ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد كاطع فليح140821622513117002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقياحمد مصعب فالح حسن140831622513117003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0083.43ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر عبد العالي ارخيص140841622513117005

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد االمير عبد هللا جواد140851622513117011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحسن حيدر محسن رستم140861622513117014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحسن محمد طه جمعه140871622513117015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء599.0085.57ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي كاسب140881622513117016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيحسن ضياء نوري لفته140891622513118004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل603.0086.14ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيحسين عمار جبار سالم140901622513118006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0086.14ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيحيدر كاظم بردي منصور140911622513118007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين رحيم نجم عبد هللا140921622513118008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيعلي حمد حسين يونس140931622513118012

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل حميد نعيم140941622513118014

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمحمد المهدي مرتضى مهدي ابراهيم140951622513118017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر هيثم هادي مطشر140961622513118018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمحمد تقي قاسم دويخل حسن140971622513118019

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمنتظر وليد عبد الحي عبد اللطيف140981622513118024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمهدي ابراهيم اسماعيل ابراهيم140991622513118025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح عبود حسن141001622513118026

كلية العلوم/جامعة كربالء527.0075.29ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقياحمد ستار جبار معتوك141011622513119001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقياحمد وهب احمد علي141021622513119004

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيباقر رشيد شالش خير هللا141031622513119007

كلية الزراعة/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد جواد شلش141041622513119009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيحسن غضبان محمد حسين141051622513119010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيحسين رزاق عودة حبيب141061622513119011

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيخالد فالح حسن علي141071622513119012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيرضا ميثم عبد الزهرة علي141081622513119013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيسيف الدين عباس عجمي عيدان141091622513119014

كلية اللغات/جامعة الكوفة496.0070.86ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيعبد الرضا نبيل عبد هللا جاسم141101622513119015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0085.86ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف حسين يوسف141111622513119020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيقاسم عبد الصمد قاسم عبد الصمد141121622513119021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية560.0080.00ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيكاظم جبار عبد الرضا صالح141131622513119022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمجتبى رائد ناصر ناقص141141622513119023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق يوسف حسين يوسف141151622513119024

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمحمود شاكر صالح مهدي141161622513119026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحكيم عبد الزهره سعود141171622513119027

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمار فاضل عبد الغفور141181622513119029

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية595.0085.00ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيامير علي داود سالم141191622513120001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيجمال الدين فيصل طه عبد الصمد141201622513120002
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد يوسف علي141211622513120006

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيخالد هيثم خالد حميد141221622513120007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية551.0078.71ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيطه حسين طه طالق141231622513120009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيعباس ناظم صادق عبود141241622513120010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيعلي سالم صبري قدير141251622513120013

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس مويل حمزه141261622513120014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى556.0079.43ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيعلي مفيد صالح عبد النبي141271622513120015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى قصي علوان عجيل141281622513120019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل437.0062.43ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهنه عبد االمير ناصر141291622513120020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيهاشم عصام هاشم طه141301622513120021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيياسين عزام يوسف عبد هللا141311622513120022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء عبد السادة رسن141321622513121002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيباقر رعد محسن هامل141331622513121004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسن ياسر جواد كاظم141341622513121007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة واسط547.0078.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين سالم عريبي هيكل141351622513121009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحيدر رعد جميل صالح141361622513121011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0094.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسين عبد الكريم141371622513121015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد انعيمه نيروز141381622513121018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد زعالن هادي141391622513121019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي فراس صباح سلمان141401622513121025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي كريم موسى طاهر141411622513121026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك557.0079.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيفضل جاسم محسن عليوي141421622513121028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد كاطع ناصر141431622513121030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكرار طالب فيصل فرهود141441622513121032

كلية العلوم/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد شنان رسن141451622513121034

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء557.0079.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد الحسن ضمد141461622513121036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي مزبان كطامي141471622513121037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0074.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد كاظم موسى141481622513121039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0086.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جواد طعمه خضير141491622513121040

كلية العلوم/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الغفار جبر مهاوي141501622513121043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمقتدى ستار جبر ازغير141511622513121044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمقتدى كريم لفتة ضميد141521622513121045

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية608.0086.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيموسى نصير هاشم فاخر141531622513121046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0083.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار ياسين منسف141541622513121048

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيابراهيم عبد الناصر محمد عباس141551622513123001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيابراهيم كاظم اعران بوهان141561622513123002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى579.0082.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيابراهيم مدين فاضل عباس141571622513123003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيابو الحسن علي كاطع الزم141581622513123004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد بالل جاسم كاظم141591622513123005

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية534.0076.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد جميل احمد محي141601622513123006
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قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز679.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين محمد جواد صنكور141611622513123007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد مؤيد محمد عبد المطلب141621622513123011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد مازن علي كاظم141631622513123012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد محمد مهدي طعمه141641622513123013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار625.0089.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياصيل مازن فائز شافي141651622513123014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيالحسن علي عواد جاسم141661622513123015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيالحسين ثائر لفته محمد حسين141671622513123016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيامير عدي صالح حسن141681622513123017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيجعفر رياض كاظم موسى141691622513123018

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسن عبد الرزاق جاسم عامر141701622513123020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسن عمار عبد الوهاب عبد الحكيم141711622513123021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسنين رياض عبد النبي جاسم141721622513123023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عامر طعمه صالح141731622513123024

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن مزهر مكي141741622513123025

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عبود احمد عبود141751622513123026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عدي عبد االمير فيصل141761622513123027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين علي غازي عبد االمام141771622513123029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين علي هادي مزبان141781622513123030

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل514.0073.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عمار بدر ياسين141791622513123031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحيدر والء محمد سعيد عبد المجيد141801622513123033

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزياد احمد داود سلمان141811622513123034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيسجاد حسن حمود غضيب141821622513123037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيسيف مرفأ كاظم عوده141831622513123041

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء673.0096.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيصادق حسام عبد الباقي عبد الجبار141841622513123042

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيطه سمير عبد الرحمن علي141851622513123043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعباس بسام فاضل راضي141861622513123044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد الرحمن انور محمد ناجي عبد الحافظ141871622513123045

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد الرحمن ليث جاسم محمد141881622513123046

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد اسماعيل خليل141891622513123047

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0068.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد هللا الحسين مازن داخل عبد الزهره141901622513123049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم نهير141911622513123050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد هللا سعد كوتي علي141921622513123051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي احمد يوسف عساف141931622513123053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى573.0081.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي اسعد عبود عيسى141941622513123054

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي السجاد رائد غالب عبد الكريم141951622513123057

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي حسين رحيمه غليم141961622513123059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي حميد عنايه شايع141971622513123060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي صالح نعيم حميد141981622513123062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.0092.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي طلعت كريم علي141991622513123064

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي عماد نجم الدين عبد الحبيب142001622513123065

417 من 355صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية589.0084.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي مثنى عبد االمير كباشي142011622513123067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي نايف محسن عزيز142021622513123068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي ياسين خضير مرزوك142031622513123069

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603.0086.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيفادي الحسين عالء عبد الزهره عبيد142041622513123070

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيفضل هللا حسن جاسم علي142051622513123071

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيليث عماد هاشم عبد الستار142061622513123073

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0069.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمؤمل احمد خريبط خلف142071622513123074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0088.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمجتبى خالد مجيد علي142081622513123075

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمجتبى محمد مزهر كريم142091622513123076

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.4896.50ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمجتبى ملهم عبد الرزاق والي142101622513123077

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد الباقر جعفر جميل هادي142111622513123078

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد عسكر142121622513123079

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد جاسم داغر سعود142131622513123080

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد جلوب حمود مشكور142141622513123081

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد حسام محمد جعفر142151622513123083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي زاهد142161622513123085

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد عامر نجم عبد هللا142171622513123087

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0083.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد علي طالب كاظم142181622513123088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى562.0080.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد كامل صالح احمد142191622513123090

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد كامل عبد الرضا محمد142201622513123091

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.0094.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد مرتضى مبارك حسان142211622513123094

كلية علوم البحار/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد نورس مظفر عبد الستار142221622513123095

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى احمد جزيل جاسم142231622513123096

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى علي عبود لفته142241622513123097

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى فائز دحام نصر142251622513123098

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى قصي شهيد علي142261622513123099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمقتدى عدنان زايد بدن142271622513123101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمهند احمد فارس جاسم142281622513123103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمهيمن عالء صباح مزبان142291622513123104

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيياسر عبد الستار جابر طيب142301622513123105

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل564.0080.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيياسر ناصر حنون عبيد142311622513123106

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقييوسف زهير علي جمعه142321622513123107

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقييوسف عبد الوهاب بهجت عبد الوهاب142331622513123108

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيحيدر جواد كاظم علي142341622513124005

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جبار مانع عبد الزهره142351622513124008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن رعد عبد خلف142361622513124010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيمحمد شهيد زاير مهدي142371622513124011

كلية العلوم/جامعة بابل550.0078.57ثانوية العميد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جعفر موسى محمد142381622513124013

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقياحمد انيس محمد حسن سكر142391622513125001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقياحمد فرقد فرحان حميد142401622513125005
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء598.0085.43ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيجعفر حيدر هاشم حسن142411622513125007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار469.0067.00ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيرضا فريد عبد الرزاق شبيب142421622513125015

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيسجاد احمد بشير محي142431622513125017

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم كاظم سمحاق142441622513125018

كلية العلوم/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيعلي عمار عبد الصاحب حسن142451622513125023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيعلي قحطان بحر طالب142461622513125024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد تقي محمد حسن علي142471622513125025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيعلي وليد فليح وسخ142481622513125026

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0085.29ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيكاظم موسى عامر شكاصي142491622513125027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل569.0081.29ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمحمد باقر اسماعيل رحمان مطر142501622513125030

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمحمد حارث فرحان حميد142511622513125032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمحمد زهير غانم سالم142521622513125034

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0070.00ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمحمد غزوان جواد عبد الزهره142531622513125036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى محسن عاشور محسن142541622513125040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمقتدى فليح فضاله كريوش142551622513125041

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك657.0093.86ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيمنتظر سليم عبد الصاحب هاشم142561622513125042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14ثانوية الوعد االهلية النموذجية للبنينتطبيقيياسين جعفر رزاق عبد الصاحب142571622513125044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيزياد عماد طارق خليل142581622515002019

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0080.00اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعبد الحميد عقيل حميد مجيد142591622515002030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى ياسين طه142601622515002037

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي محسن فاضل سعد142611622515002049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد باسم عواد عبد الجليل142621622515002058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق عبد الوهاب معتوق142631622515002061

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي جابر داود سلمان142641622515003018

كلية العلوم/جامعة الكوفة619.0088.43ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحامد ذياب سرحان نغيمش142651622515005002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين نعيم ذياب هلبان142661622515005008

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسالم صباح كامل دهش142671622515005016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسيف سلمان عبد الزهرة كشاش142681622515005017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد االمير عباس غلوم142691622515005019

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد الكاظم عبدالخالق عبد الحسين142701622515005020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0073.71ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد خليل عباس صكبان142711622515005051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر474.0067.71ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمسلم علي حاجم صالح142721622515005059

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمنتظر ناصر عباس مشتت142731622515005063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل573.0081.86ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيموسى حاجي محسن سلطان142741622515005064

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقياحمد راضي سلمان اسود142751622515006001

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقياحمد الفي طاهر فرحان142761622515006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيشهيد باتل سعود جنعان142771622515006007

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمسلم جميل فاضل نبهان142781622515006016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسن علي طعمه عكله142791622515007016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيطه خليل إبراهيم عبيد142801622515007043

417 من 357صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي جليل محسن خنجر142811622515007054

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي مخلص سعيد عبد الحميد142821622515007062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد أكرم اطيمش عبد142831622515007073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم جويد142841622515007077

كلية اآلداب/جامعة بابل478.0068.29اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى مازن داود حسن142851622515007082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية361.0051.57اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيسجاد صباح عوده عبد الجبار142861622515008009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيصادق اسعد عبد الزهرة حمزة142871622515008010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد الباقر عبد السادة مجيد موسى142881622515008021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد مثنى محسن عبد الحسين142891622515008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0065.57اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر اركان جمعة خلف142901622515008029

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل647.0092.43ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره مغامس جاسم142911622515011013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل472.0067.43ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيسيف الدين دريد صدام داخل142921622515011021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيسيف الدين سعد قاسم عبد142931622515011022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس بدر حميد راضي142941622515011023

كلية العلوم/جامعة ديالى462.0066.00ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي صبيح عبد اللطيف يوسف142951622515011031

كلية العلوم/جامعة بابل524.0074.86ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس مالك حمود142961622515011034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعيسى شاكر عوفي شنيور142971622515011039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق فائق صينخ جعفر142981622515011046

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل518.0074.00ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيناصر حسين ناصر ابراهيم142991622515011058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقياكرم احمد ابراهيم بوهان143001622515012006

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان626.0089.43ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس فاضل عبود143011622515012013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار530.0075.71ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيحسين قاسم عزيز سلطان143021622515012014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الجبار هاشم حاتم143031622515012024

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الباري جمعة فعيل143041622515012036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد غانم حميد هاشم143051622515012039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمهدي ميثم عبد هللا عبد الوهاب143061622515012047

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار663.0094.71ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيهشام عبد الزهره داود خشين143071622515012048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر453.0064.71اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد رياض عبد االمير عبد الكريم143081622515013002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسن اسماعيل خليل ابراهيم143091622515013009

كلية العلوم/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي حمزه فاضل حمزه143101622515013040

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية584.0083.43اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيفرقان طاهر احمد طاهر143111622515013044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمؤمل صالح رزاق ناهض143121622515013048

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد الواحد جاسم143131622515013056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى نصيف جاسم محمد143141622515013059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيسجاد عباس عاشور رهيف143151622515015015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيفراس رياض سلمان عبد هللا143161622515015026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمجتبى باسم خلف ناهي143171622515015028

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمخلد سماح هالل عبيد143181622515015032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن شواي غزاي143191622515016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسالم احمد سالم حمزه143201622515016026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسجاد سرحان خامس مطشر143211622515016029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم خليل شندي143221622515016041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي صبيح عبد الزهرة كاطع143231622515016045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيقاسم محسن صالح اسمر143241622515016055

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن مشاري دالي143251622515019004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيالحسن محمد خضير جوهر143261622515020001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيابراهيم مدرك حميد كريم143271622517001001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيامير صباح شناوة علي143281622517001011

كلية التربية/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيانور نزار عوض عبد الجليل143291622517001012

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياياد خريبط غالب بديوي143301622517001013

كلية العلوم/جامعة بابل505.0072.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيبالل قصي عبد القادر عبد الغني143311622517001015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسن عبد قاسم جابر143321622517001020

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بابل645.0092.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسن مسلم طالب حمود143331622517001022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين ابراهيم لطيف يوسف143341622517001024

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين رغد مالك صالح143351622517001028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين طه ياسين مهدي143361622517001030

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين عبد علي داخل عبادي143371622517001032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين علي خضير عباس143381622517001035

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحمزة عباس حسين اسماعيل143391622517001038

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيصالح الدين احمد مجيد عجيل143401622517001043

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0089.43ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعباس امجد عادل رشاش143411622517001044

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعباس سجاد عبد القادر جاسم143421622517001045

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعبد هللا صاحب خميس كشيش143431622517001050

كلية اآلداب/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي عادل حبيب منصور143441622517001056

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0081.57ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي نعيم خميس صالح143451622517001059

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيغسان كاظم احمد عويد143461622517001061

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيقاسم حسين راضي خريبط143471622517001064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0069.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيقاسم خضير موسى مهوس143481622517001065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0075.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيقاسم عبد الحسين صادق قاسم143491622517001066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل574.0082.00ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيكرار حامد جبر محمد143501622517001068

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد عباس حميد فهد143511622517001076

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد عبد العظيم ياسين مهدي143521622517001077

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمسلم عبد الرزاق مشعل بكال143531622517001078

كلية العلوم/جامعة بابل536.0076.57ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمنتظر حافظ خميس جاسم143541622517001083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمنتظر ميثم طالب بديوي143551622517001084

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيهادي صالح خريبط عبد الجليل143561622517001088

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0092.43ثانوية المعراج المختلطةتطبيقيجعفر جاسم دهر جابر143571622517002001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29ثانوية المعراج المختلطةتطبيقيرضا جهاد مالك عيسى143581622517002003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين646.0092.29ثانوية المعراج المختلطةتطبيقيمهدي جبار مجبل ضامن143591622517002013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية500.0071.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيابو الحسن حبيب ابراهيم غضبان143601622517006001
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية العزم المختلطةتطبيقياحمد صباح نوري جبر143611622517006004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0087.86اعدادية العزم المختلطةتطبيقيازهر ماهر ضايف عبد الحسن143621622517006009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0092.29اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسن جميل شجاي حميد143631622517006012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين جاسم هنيدي عيسى143641622517006015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين رائد حسين موسى143651622517006017

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين علي حسين كشيش143661622517006018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0070.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين عماد عبد الرحمن حسن143671622517006019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين غني كحط حسن143681622517006020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين محمد جنيد صينخ143691622517006021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية509.0072.71اعدادية العزم المختلطةتطبيقيرضا علي مزعل صبري143701622517006025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية العزم المختلطةتطبيقيسجاد شاكر لطيف جابر143711622517006027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية العزم المختلطةتطبيقيسجاد قصي عاشور مغامس143721622517006028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيظاهر صالح جواد خميس143731622517006030

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء613.0087.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعباس حسن عبد الحسين فهد143741622517006032

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعباس علي حسين ناصر143751622517006034

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعقيل عدنان عبد حمد143761622517006036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي بدر اسيود لعيبي143771622517006038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي حازم عبد العزيز مهودر143781622517006039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي حيدر ديوان ناصر143791622517006040

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى598.0085.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي دريد منشد تعبان143801622517006042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي ساجد ثويني شمخي143811622517006043

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل502.0071.71اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي سلمان عباس جوده143821622517006045

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0088.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي عباس عاصي ثامر143831622517006046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيكاظم عبد االمير كاظم عبد العباس143841622517006053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيكرار حيدر عاصي ثامر143851622517006055

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيكرار علي عبد الحسين فهد143861622517006057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى563.0080.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيكرار نزار عدنان هادي143871622517006060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمؤمل رمضان ناصر خلف143881622517006063

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية العزم المختلطةتطبيقيماجد زكي عبد الحسين مهودر143891622517006064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر445.0063.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد بشير عبد الزهره عبد علي143901622517006069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد تقي ريسان حمدان قطيفه143911622517006070

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية591.0084.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد حسام حميد فاضل143921622517006071

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار552.0078.86اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد حيدر عبد علي عبد الحسين143931622517006073

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى567.0081.00اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد رائد عدنان هادي143941622517006074

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد رعد مصاول سالم143951622517006075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى541.0077.29اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد عبد الحسين حمزه عباس143961622517006076

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل540.0077.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمرتضى سمير داود سلمان143971622517006081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط558.0079.71اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمسلم مشتاق حسين عباس143981622517006082

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار599.0085.57اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمصطفى ماهر ضايف عبد الحسن143991622517006083

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمظفر كريم وطبان خضير144001622517006084
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قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمنتظر ازهر رجب عبد االمير144011622517006085

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمهدي اياد وهيب عبد الزهره144021622517006087

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى618.0088.29اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمهدي ثائر علي عزيز144031622517006088

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمهدي مؤيد حمادي سفيح144041622517006090

كلية العلوم/جامعة كربالء563.0080.43اعدادية العزم المختلطةتطبيقينصر هللا عبد االله محمد عبد الحسين144051622517006091

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمنتصر باهلل عامر عبد الحسين عبود144061622517008011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار602.0086.00ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيحسين وافي حسين جبر144071622517009002

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيسجاد مشالي مناحي منصور144081622517009006

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0081.14ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيكرار عبد الزهره علي ساري144091622517009009

كلية العلوم/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية االحرار المختلطةتطبيقينبيل مجيد شنان فرحان144101622517009016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية الترابة المختلطةتطبيقياحمد خلف درجال فهد144111622517010001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيحسن سعود باشخ مشيجل144121622517010004

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيزين العابدين عبد االمام سالم مجيد144131622517010006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيعلي مهدي صالح صيهود144141622517010007

كلية التربية/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيمحمد مصطفى لفته محمد144151622517010009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيمصطفى ناصر مجيد عبود144161622517010010

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0091.57الخارجيونتطبيقيابراهيم عبدالستار جابر عبدالواحد144171622518001004

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى465.0066.43الخارجيونتطبيقيابو الحسن منصور صادق علي144181622518001009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71الخارجيونتطبيقيازور سعد محمد ذياب144191622518001102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0079.57الخارجيونتطبيقيباقر نعيم نصيف جاسم144201622518001144

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29الخارجيونتطبيقيحسان عبدالكريم خلف وهام144211622518001185

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك540.0077.14الخارجيونتطبيقيحسن عجيل جليل حمد144221622518001206

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43الخارجيونتطبيقيحسين بشير علي كاطع144231622518001236

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14الخارجيونتطبيقيحسين شهاب احمد علي144241622518001260

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57الخارجيونتطبيقيحسين عبدالكريم دعير نعمه144251622518001280

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43الخارجيونتطبيقيحسين عبدالواحد ناصر جناح144261622518001282

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14الخارجيونتطبيقيحسين علي احمد كاظم144271622518001291

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461.0065.86الخارجيونتطبيقيحسين فالح عبد الحسن موسى144281622518001313

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71الخارجيونتطبيقيحسين فالح صاحب حسين144291622518001314

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43الخارجيونتطبيقيحسين قاسم هاشم دهيرب144301622518001318

كلية الزراعة/جامعة البصرة525.0075.00الخارجيونتطبيقيحسين واثق كاظم ابراهيم144311622518001334

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71الخارجيونتطبيقيحيدر رمضان صالح عوده144321622518001357

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0081.71الخارجيونتطبيقيحيدر طاهر جندي عبدهللا144331622518001361

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0084.71الخارجيونتطبيقيحيدر قاسم محمد يونس144341622518001376

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0063.14الخارجيونتطبيقيرضا حيدر صالح جبار144351622518001400

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0077.57الخارجيونتطبيقيسجاد سلمان جوني الزم144361622518001450

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57الخارجيونتطبيقيضياء جليل عزر فليح144371622518001507

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00الخارجيونتطبيقيعباس عمار عبد الصاحب حسن144381622518001541

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00الخارجيونتطبيقيعباس مزهر عامر مزهر144391622518001551

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية565.0080.71الخارجيونتطبيقيعبد هللا محمد عطية شرهان144401622518001571
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى539.0077.00الخارجيونتطبيقيعبد المنعم عبد الصاحب حسن احمد144411622518001574

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43الخارجيونتطبيقيعبدالرضا عبدالخالق عبدالكريم عبدالرضا144421622518001585

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86الخارجيونتطبيقيعبدهللا حسين جليل جبار144431622518001598

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43الخارجيونتطبيقيعبدهللا راضي كاظم جبر144441622518001599

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43الخارجيونتطبيقيعبدالهادي شعاع عبره محسن144451622518001616

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14الخارجيونتطبيقيعبدالهادي فهمي جالي ثجيل144461622518001617

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00الخارجيونتطبيقيعلي احمد حميد عبدالمجيد144471622518001638

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57الخارجيونتطبيقيعلي حسين صبيح طهمور144481622518001672

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29الخارجيونتطبيقيعلي عواد عبدالكريم عبدالرضا144491622518001743

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43الخارجيونتطبيقيعلي كريم ياسين حسين144501622518001756

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86الخارجيونتطبيقيعلي ماجد سالم هايف144511622518001761

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29الخارجيونتطبيقيمحسن طاهر كاظم مهنه144521622518001890

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57الخارجيونتطبيقيمحمد ابراهيم محمد علي144531622518001893

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0081.86الخارجيونتطبيقيمحمد اركان منعم عبدهللا144541622518001898

كلية العلوم/جامعة النهرين525.0075.00الخارجيونتطبيقيمحمد عصام هشام محمد144551622518001959

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0080.71الخارجيونتطبيقيمحمد موسى خريبط كاطع144561622518001990

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز692.0098.86خارجيونتطبيقيمرتجى عماد الدين جاسم جابر144571622518002018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29خارجيونتطبيقيمرتضى رياض عبداالمام نجم144581622518002026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0073.14خارجيونتطبيقيمصطفى عبد الواحد شعبان عبيد144591622518002060

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت498.0071.14خارجيونتطبيقيياسر عمار داود سلمان144601622518002158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86خارجيونتطبيقييوسف زهير حسن كريم144611622518002164

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء526.0075.14خارجيونتطبيقييونس مسلم جاسب عبد144621622518002175

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيابرار عقيل سلمان عبد الجبار144631622522003002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقياسراء عباس وحيد رسن144641622522003004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيام البنين مصطفى شلتاغ دويح144651622522003007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبدور عامر حسن جاسم144661622522003011

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز697.0099.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتبارك صادق موسى صالح144671622522003014

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتبارك مؤيد يوسف خضير144681622522003015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0090.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيجمانة صالح علي عجيل144691622522003016

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحنين ناظم نعيم علي144701622522003018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيداليا ماجد حميد موسى144711622522003019

كلية اآلداب/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء علي حلو عبيد144721622522003021

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب انتظار راضي عبد علي144731622522003022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك537.0076.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب جاسب عبد الحسين شندي144741622522003023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب حميد ابراهيم عبد الهادي144751622522003024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب خالد محمد ياسر144761622522003025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب مؤيد يوسف خضير144771622522003027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب محسن شميل عواد144781622522003028

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل524.0074.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسارة شهيد عباس سهر144791622522003031

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيضحى غازي حسين غضيب144801622522003033
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعال عماد احمد ابراهيم144811622522003035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة خالد ثامر يعقوب144821622522003036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة محمد رضا حسين جابر144831622522003038

كلية العلوم/جامعة كربالء541.0077.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة مقداد مالك عباس144841622522003039

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيقمر محمد جبر عبيد144851622522003041

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيكوثر حسين راشد بدن144861622522003042

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم علي جعفر مسلم144871622522003043

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمنار سهيل نجم عبد هللا144881622522003045

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمنار واصف عبد الجبار جاسم144891622522003046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيميساء عباس جادر سعدون144901622522003047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور غالب حميد ماري144911622522003051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهبة عبد الناصر احمد عبيد144921622522003052

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء585.0083.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيياسمين باسم سهر ياسين144931622522003054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقياسيل عبد الفتاح نجيب حمادي144941622522004002

كلية العلوم/جامعة ذي قار556.0079.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيام البنين مفيد طالب هادي144951622522004003

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيامنة مطر كريم حبيب144961622522004004

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيحوراء اياد عبد الزهره عبد144971622522004013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيحوراء جاسم جبار جاسم144981622522004014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيحوراء جميل بزون جبار144991622522004015

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيختام فاضل عباس عزيز145001622522004016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيدعاء ميثم مطشر رزاق145011622522004017

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0079.29اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزهراء باسل براهيم حسان145021622522004018

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزينب رعد حمودي عبد االمام145031622522004020

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزينب مصطفى ابراهيم ريحان145041622522004023

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0096.00اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيسجى فهمي مجيد داود145051622522004025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقينبأ عبد الرحمن سلمان عبد الحسين145061622522004031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقينور الهدى قصي شعالن جواد145071622522004032

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية440.0062.86اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيهبه ميعاد عبد مكي145081622522004033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقياسراء فنجان عذيب شري145091622522005002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية القرنة للبناتتطبيقيبلقيس ياسر عبد الرضا حسب145101622522005003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية القرنة للبناتتطبيقيبنين ثابت ناظم جاسم145111622522005004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0065.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيخنساء صباح فنجان عذيب145121622522005011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار596.0085.14اعدادية القرنة للبناتتطبيقيرقية حامد عبيد طاهر145131622522005012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء محمد حسن ساهي145141622522005016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء يعرب نوري حسين145151622522005017

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب عبد االمير مجدي زغير145161622522005020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب علي سبتي راضي145171622522005021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب يعرب نوري حسين145181622522005022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيضحى عادل جبر حسين145191622522005024

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار658.0094.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه علي كاظم حبيبني145201622522005028
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قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية القرنة للبناتتطبيقينور الهدى موسى كاظم خابر145211622522005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان491.0070.14اعدادية القرنة للبناتتطبيقينور كاظم حميد فاخر145221622522005036

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية القرنة للبناتتطبيقيهدى ياسر عبد الرضا حسب145231622522005037

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز698.0099.71ثانوية الجامعة للبناتتطبيقياصاله محمد عمر احمد145241622522006001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزينب مصطفى حسين منصور145251622522006004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسجى عمار عبود كاظم145261622522006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0068.29ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم ناظم مهدي علي145271622522006011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.5694.79ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيالزهراء عدي فوزي محمد145281622522007001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.2495.32ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيروان ناطق كاظم حسن145291622522007002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.3294.33ثانوية االيالف للمتميزاتتطبيقيزينب هشام طالب محمد145301622522007003

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبتول كريم حميدي سلمان145311622522009002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبنين هشام كنعان عباس145321622522009006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيتبارك مطر عبد الواحد فلحي145331622522009008

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيرسل عالوي حسين علي145341622522009012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيرقيه كريم سويف احيمر145351622522009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد دليف145361622522009014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء عقيل علي حسين145371622522009016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب جبار منخي سباهي145381622522009020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب محل عليوي هليل145391622522009021

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيسجى صالح حسين جويد145401622522009023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيضمياء منتصر خلف حسين145411622522009024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيعذراء سالم وحيد صالح145421622522009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه احمد روضان كزير145431622522009026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه مخلص حسن صالح145441622522009028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفيروز خالد عبد المجيد لفته145451622522009030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيلمياء صالح مهدي عبد الصاحب145461622522009032

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيمالك علي حيدر عبد هللا145471622522009033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقينرجس جابر هامش عباس145481622522009034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيوجدان رحيم ناصر مفتن145491622522009037

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيابرار فريد حسين جاسم145501622522012001

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياديان عباس محمد حسن خضير145511622522012002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيام البنين حسن عبد النبي علي145521622522012003

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0086.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيايات ناصر حسن بتيل145531622522012004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياية ليث صبري حميد145541622522012005

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياية وعد مشتت محمد145551622522012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبتول زامل اسماعيل رسن145561622522012007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين احمد محبس حسين145571622522012008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين عبد الرسول جاسب مكي145581622522012009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين عالء راضي الزم145591622522012011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيتبارك اياد عبد الكاظم خضير145601622522012012
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيحوراء فاضل مطشر وادي145611622522012017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء احمد قاسم محمد145621622522012021

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء جعفر كاظم مرزوق145631622522012022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء رائد خالد نجم145641622522012024

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0082.29اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبد الجبار عبد العزيز145651622522012028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء محمد وادي حنظل145661622522012029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب احسان عبد الرحيم عباس145671622522012032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسرى بدر مانع حمود145681622522012036

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيشيماء فالح حسين علي145691622522012038

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية588.0084.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيضحى محمد جبر غالي145701622522012040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة حسن قاسم علي145711622522012041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة كاظم توفيق عبد الكريم145721622522012042

كلية العلوم/جامعة البصرة658.0094.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة مظفر وادي حنظل145731622522012043

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمريم اياد محمد قدوري145741622522012044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمريم علي حمزة عباس145751622522012047

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينسمة حسين كريم منصور145761622522012049

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور الهدى جهاد عبد الحسين منصور145771622522012051

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيهبة حميد صالح حبيب145781622522012052

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيهبة حيدر يوسف عبيد145791622522012053

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيهبة ضياء محمود حمود145801622522012054

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0064.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيهدى اسعد عبد الكريم رمح145811622522012055

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيهديل علي حمزة عباس145821622522012056

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0088.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيامنه عادل هوار سلمان145831622522013002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة550.0078.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيبنت الهدى عادل فعل ناصر145841622522013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيبنين اياد صالح مهدي145851622522013008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيبنين كاظم خليل شلومي145861622522013010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة484.0069.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيرتاج زيد خلف عبد الوهاب145871622522013015

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيزينب خالد محمد عودة145881622522013018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيسمية حسين حسن عبد هللا145891622522013023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0061.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيشمس طه عبد االمين ياسين145901622522013025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيصبا جبر موزان حسين145911622522013027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيضحى كريم عبيد كاظم145921622522013029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة520.0074.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيغدير رحيم حسين علوان145931622522013032

كلية اآلداب/جامعة ذي قار490.0070.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيغدير رعد عبد الرحمن عباس145941622522013033

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيفاطمة كريم طالب فرحان145951622522013038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0084.29للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيمريم محمد قاسم زغير145961622522013044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط474.0067.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيمالك حسين كاظم جمعة145971622522013045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقينور الهدى سعد شاكر مجيد145981622522013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقينور محمد راضي داموك145991622522013048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية509.0072.71للبنات (ع)اعدادية زينب بنت علي تطبيقيهدى كاظم فاضل عبد الحسين146001622522013050
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية المعقل للبناتتطبيقياسراء احمد هالل فنجان146011622522014003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيامل حسن قاصد لفته146021622522014006

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57اعدادية المعقل للبناتتطبيقيايات اسعد محمد عبود146031622522014007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل432.0061.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيبنين شهاب احمد موسى146041622522014011

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية المعقل للبناتتطبيقيترتيل عقيل صالح حسين146051622522014014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرغد عالء مصطفى يعقوب146061622522014016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء علي حمزه حسين146071622522014022

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء هاشم ياسين فاخر146081622522014024

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء واثق عبد الرزاق عجيل146091622522014025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب جالل محمود مجيد146101622522014026

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب جالل ناصر هجول146111622522014027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب ستار مخيلف ناصر146121622522014028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب عبد الرضا حميد مزعل146131622522014030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب عالء حسين علي146141622522014031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب عالء عبد الكريم حمود146151622522014032

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب علي جمعه مهوس146161622522014033

كلية اآلداب/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب علي خلف درجال146171622522014034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب فالح حسن جعاز146181622522014036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب كمال عبد الجبار حمزه146191622522014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيسجى حسين عبد علي عبد هللا146201622522014041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيسجى عبد الحسن كاظم سلمان146211622522014042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية المعقل للبناتتطبيقيشيماء خالد عبد الرحمن ظاهر146221622522014044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية المعقل للبناتتطبيقيعال مشتاق شيحان شمخي146231622522014047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه علي فاضل عبد الحسن146241622522014050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه علي كاظم ذياب146251622522014051

كلية اآلداب/جامعة البصرة555.0079.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه فرقان محمد علي جايد146261622522014053

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه وليد عبد الرزاق عبد العباس146271622522014054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم مهدي علي جواد146281622522014056

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم هاني شاكر محمد146291622522014057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمالك وسام عبد الصادق بريسم146301622522014058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمنار رافد محمد ثامر146311622522014059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية المعقل للبناتتطبيقينادين قتيبه عصام ناظم146321622522014061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية المعقل للبناتتطبيقيناديه طارق زياله داود146331622522014062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية المعقل للبناتتطبيقيهبه عباس عاجب عبد الجبار146341622522014071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار506.0072.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقياالء عبد الرحمن عبد الواحد شالل146351622522015004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيانسام تحسين محسن جابر146361622522015006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايات رائد كاظم جبار146371622522015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية االندلس للبناتتطبيقيبنين حسين حميد طعمه146381622522015011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية االندلس للبناتتطبيقيجنات رياض عبد الخالق سلمان146391622522015013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيجنه صالح جلوب زاير146401622522015014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيحنين مهند صالح جبار146411622522015015

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيخديجه عمار قاسم عبد الرضا146421622522015016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيداليه حيدر فياض ماضي146431622522015017

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء حيدر زايد عبود146441622522015021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء طارق مطرود عبد هللا146451622522015023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب احمد بدر نعيم146461622522015029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب جابر عوده غضبان146471622522015030

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب عبد اللطيف احمد ياسر146481622522015033

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيسحر هيثم عبد الكريم مطر146491622522015038

كلية علوم البحار/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيضحى علي حسين هويدي146501622522015040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71اعدادية االندلس للبناتتطبيقيطفوف عقيل لطيف سلطان146511622522015041

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه حيدر علي مهدي146521622522015045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه غسان يعقوب حسين146531622522015046

كلية العلوم/جامعة البصرة594.0084.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمه مصطفى راضي جبر146541622522015047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية االندلس للبناتتطبيقيقمر رشاد عبد الكاظم حمود146551622522015049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقيماجده معاذ حمزه عباس146561622522015050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمروه عدنان بدر نعيم146571622522015051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم حسين علي حسن146581622522015052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور الزهراء عماد زكي خلف146591622522015061

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور الهدى ستار جبار خضير146601622522015062

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور عباس فاضل ناجي146611622522015066

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور ماهر عبد اللطيف حسن146621622522015067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية األبلة للبناتتطبيقياية عبد الحليم راجع عبد هللا146631622522016003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية556.0079.43اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبان حسن كنون نجم146641622522016004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية األبلة للبناتتطبيقيحنين خالد حنون كاظم146651622522016008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية األبلة للبناتتطبيقيحوراء عيسى زبين رسن146661622522016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية األبلة للبناتتطبيقيحوراء قاسم عبد الحسن صالح146671622522016010

كلية الزراعة/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزهراء نجم الدين عبد هللا شيال146681622522016012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب امين عبد الرضا كاظم146691622522016013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة فارس عبد الوهاب مهودر146701622522016019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة فاضل نجم هواز146711622522016020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة686.0098.00اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفوزية رجاء عبد الصمد مجيد146721622522016022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمريم سعد عبد الحسين حسن146731622522016024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية األبلة للبناتتطبيقينور محمد حنظل عبد هللا146741622522016030

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية األبلة للبناتتطبيقينور نجدي كاظم جاسم146751622522016031

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57اعدادية األبلة للبناتتطبيقيهدى عبد الهادي صالح مهدي146761622522016032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيبتول عبد الرضا باتول كاظم146771622522017005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة558.0079.71اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيبتول فاضل ياسر محسن146781622522017006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء امين عبد محمد146791622522017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0065.71اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين طعمه محمد146801622522017019
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيطيبه هشام هيال خليفه146811622522017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه علي سند حاتم146821622522017029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيمرام حسين خضير شهاب146831622522017033

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية المعالي للبناتتطبيقيبنين كاظم جواد عبد الحسين146841622522018004

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية المعالي للبناتتطبيقيبنين وعد ظاهر زهراو146851622522018006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية المعالي للبناتتطبيقيرقيه مؤيد سامي عبد العزيز146861622522018008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزهراء خلف ضمد محمد146871622522018009

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار466.0066.57اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزينب اياد عبد الدائم حسن146881622522018012

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية المعالي للبناتتطبيقيكوثر منير عبد الرزاق جاسم146891622522018025

كلية العلوم/جامعة ذي قار533.0076.14اعدادية المعالي للبناتتطبيقيمريم رافد مانع حبش146901622522018027

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0079.14اعدادية المعالي للبناتتطبيقيهديل عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم146911622522018030

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0090.71اعدادية سبأ للبناتتطبيقيبنت الهدى محمد راضي عبود146921622522019002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية سبأ للبناتتطبيقيتبارك رعد منصور جابر146931622522019004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية سبأ للبناتتطبيقيرفل علي عوفي علي146941622522019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0066.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء شاكر صمد يحيى146951622522019007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء ناهي حنون ناهي146961622522019008

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزينب سمير بداي سلمان146971622522019010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزينب محمد عبد جراد146981622522019011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية سبأ للبناتتطبيقيضحى احمد منصور جابر146991622522019015

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية المعرفة للبناتتطبيقياخالص برزان عباس عطيه147001622522020001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيحوراء اياد مال هللا جعفر147011622522020006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيزهراء عادل عذافه عباس147021622522020008

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيزينب ناظم شالل هذال147031622522020012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيفاطمة جعفر كاظم جبار147041622522020014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيفاطمة عادل عذافه عباس147051622522020016

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيفاطمة نائل ياسين عبد الصاحب147061622522020017

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية المعرفة للبناتتطبيقينرجس حسن كاظم عبد147071622522020020

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية المعرفة للبناتتطبيقينور ايوب مطشر مخور147081622522020021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0090.86اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيهدى وجدي عيدان حمادي147091622522020023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الهارثة للبناتتطبيقياسراء عماد خلف واجد147101622522021001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقياية رياض عبد الجليل عبد هللا147111622522021005

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبتول قاسم زغير عبيد147121622522021007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبتول مسلم سبتي جالي147131622522021008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية564.0080.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبنين فراس حميد حسين147141622522021009

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبنين كاظم خلف خزعل147151622522021010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيتهاني خالد لطيف صبر147161622522021013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيحنين عودة جري مطشر147171622522021015

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيدعاء عدنان لطيف صالح147181622522021016

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيذكريات علي سكر عبد الحسن147191622522021017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيرسل خالد عبد الحسين فاضل147201622522021018
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزهراء بهاء عبد الرضا حاتم147211622522021023

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية571.0081.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزهراء قاسم عبد الرزاق جاسم147221622522021024

كلية العلوم/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزهره احمد حبيب عزال147231622522021027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب احمد كاظم جياد147241622522021029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب اسعد جبر لعيبي147251622522021030

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب اسعد سامي عبد هللا147261622522021031

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب اياد ميري علي147271622522021032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب فاضل سلمان بندر147281622522021035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب مسلم عبد الشيخ عبد الحسين147291622522021039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيشاكرين امجد حاتم صيوان147301622522021040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيشهد علي هاشم علي147311622522021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيعذراء يونس جابر يحيى147321622522021042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيغدير عبد االمير عبد الزهرة صالح147331622522021044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيغفران خليل خلف فرج147341622522021045

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0085.86اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمة داود كاظم محسن147351622522021046

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمة عقيل عبد الحسين كريم147361622522021047

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة690.0098.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمه منتظر كاظم عبيد147371622522021050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيكوثر فراس عبد الجبار عبد النبي147381622522021052

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيلقاء عالوي لفتة بهلول147391622522021053

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز697.0099.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيمنار باسل سهم عبد هللا147401622522021055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينبأ هاني غازي راضي147411622522021056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينرجس عبد الحسن مجدي جبار147421622522021057

كلية الزراعة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينرجس مؤيد شنيشل حمادي147431622522021058

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة693.0099.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينور الهدى ازهر خير هللا جاسم147441622522021059

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينور الهدى عمار عبد الحسين عطوان147451622522021060

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينور عادل محمد علي كاظم147461622522021061

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية الهارثة للبناتتطبيقينور موسى لطيف خلف147471622522021063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيهاجر ناظم عبد الرزاق مفتن147481622522021064

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيهدى صالح طالب عبود147491622522021065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيهدى عبد الزهرة مجيد احمد147501622522021066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط511.0073.00ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيآيات مسلم منخي ناصر147511622522023003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيبنين فاضل خليل ابراهيم147521622522023004

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيحوراء جابر ناصر سالم147531622522023005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيزهراء فيصل محسن جاسم147541622522023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى493.0070.43ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيزينب داود سالم ديوان147551622522023008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيشفاء يونس اسماعيل كنعان147561622522023009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيام البنين عبير محسن هاشم147571622522024002

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيخديجة لؤي عدنان طالب147581622522024006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيرشا عماد صكبان عبد الجليل147591622522024007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيرقية رمضان جاسم كاظم147601622522024008
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قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيزينب زكي عبد نور تالي147611622522024012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيضحى حيدر مهدي عبادي147621622522024014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية576.0082.29اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيغدير هشام عبد الحليم عبد الحسين147631622522024015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة676.0096.57اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقيمريم سالم موحان سالم147641622522024018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية التراث العربي للبناتتطبيقينور الهدى احمد ديوان جاسم147651622522024020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0066.43اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيايمان زايد صالح علي147661622522026002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيحوراء عماد رسن سباهي147671622522026003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة604.0086.29اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيخديجة علي اجبير منصور147681622522026004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيدعاء سالم محيل عودة147691622522026005

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيزهراء مرتضى رحيم عبد147701622522026006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيسبأ ناصر لزام جدران147711622522026007

كلية العلوم/جامعة البصرة613.0087.57اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقينرجس سعيد فليح محيسن147721622522026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية البحار للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عبد االمير غريب147731622522027002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية البحار للبناتتطبيقيشمس  المقتدى عدي عبد الكريم عبود147741622522027003

كلية الزراعة/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الميقات للبناتتطبيقيتبارك احمد محسن سعيد147751622522029006

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0095.71اعدادية الميقات للبناتتطبيقيجنات حسن عبد الوهاب حسين147761622522029007

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الميقات للبناتتطبيقيحنين عباس حمد حيال147771622522029008

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار570.0081.43اعدادية الميقات للبناتتطبيقيزهراء نعيم سيد تقي147781622522029013

كلية الزراعة/جامعة كربالء469.0067.00اعدادية الميقات للبناتتطبيقيزينب علي جليل شلغم147791622522029016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية الميقات للبناتتطبيقيزينب علي لفته جادم147801622522029018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية الميقات للبناتتطبيقيزينب ماجد ياسين عواد147811622522029019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية الميقات للبناتتطبيقيسارة صباح جاسم محسن147821622522029020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية الميقات للبناتتطبيقيغدير عباس حسن بدر147831622522029024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية الميقات للبناتتطبيقيفاطمة احمد حميد اسحاق147841622522029026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الميقات للبناتتطبيقيفاطمة عدنان عباس عبد الحسن147851622522029027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الميقات للبناتتطبيقيفاطمة ماجد محسن عطية147861622522029029

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية الميقات للبناتتطبيقيفاطمة محسن هويل جابر147871622522029030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الميقات للبناتتطبيقيفاطمة محسن وطبان عبد الحسين147881622522029031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية523.0074.71اعدادية الميقات للبناتتطبيقيفاطمة نبراس فرحان حمادي147891622522029032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية الميقات للبناتتطبيقيمريم عامر محمد شاكر حمود147901622522029036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الميقات للبناتتطبيقيمريم فاضل علي سلمان147911622522029037

كلية القانون/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية الميقات للبناتتطبيقيمريم مرتضى حسن حسين147921622522029038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية الميقات للبناتتطبيقينور الهدى جبار حنون مطر147931622522029042

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية غزة للبناتتطبيقيانيسه رافد عبد الخالق صالح147941622522034003

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيبدريه علي حسين عبد الرحيم147951622522034004

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز676.0096.57اعدادية غزة للبناتتطبيقيحوراء غليج مكطوف مصاول147961622522034008

كلية االعالم/جامعة ذي قار422.0060.29اعدادية غزة للبناتتطبيقيدعاء كريم ساجت صبيح147971622522034009

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية غزة للبناتتطبيقيرغد وليد عبد هللا نجم147981622522034011

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيروان ابراهيم ساجت صبيح147991622522034012

كلية اآلداب/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية غزة للبناتتطبيقيسحر غالب كتاب سلطان148001622522034016
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية غزة للبناتتطبيقيعفاف فيصل منشد صعب148011622522034019

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه علي جابر عطيه148021622522034024

كلية اآلداب/جامعة البصرة669.0095.57اعدادية غزة للبناتتطبيقيقمر رياض مهاوش فرحان148031622522034025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29اعدادية غزة للبناتتطبيقيمروه عبد المنعم نجم عبود148041622522034026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم عبد االمير حمد جادر148051622522034028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية غزة للبناتتطبيقينوار قيس صالح بسمار148061622522034030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية غزة للبناتتطبيقيهدى كريم داخل كطافه148071622522034035

كلية العلوم/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية غزة للبناتتطبيقيهدير جابر حاجم سلطان148081622522034036

كلية اآلداب/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية غزة للبناتتطبيقيهيام سعد حسين نجم148091622522034037

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقياسماء عبد الرحمن ابراهيم علي148101622522035003

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيافنان نبراس عبد هللا احمد148111622522035004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيانتصار عبد الرضا علي جعاز148121622522035006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيايات حسين يعقوب يوسف148131622522035007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقياية هشام ابراهيم علي148141622522035008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيايمان حسين عيسى صالح148151622522035009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيتبارك احمد عباس طاهر148161622522035014

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيتبارك منير صالح مجيد148171622522035015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحنان فاضل محمود جاسم148181622522035016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحنين صالح جليل عبد148191622522035017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيرشا جمال عبد الجليل ياسين148201622522035019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيرواء محمد طالب عبد الواحد148211622522035020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزهراء جميل عناد زايد148221622522035022

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيشهد احمد ناصر محمود148231622522035026

كلية االعالم/جامعة ذي قار436.0062.29اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيشيماء ميثم عبد الزهرة مزعل148241622522035028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك474.0067.71اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيضحى خلدون صالح سيف148251622522035030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيعلياء رحيم سيله بجاي148261622522035034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة باسم غازي محمد148271622522035038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء525.0075.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة حيدر جواد اسماعيل148281622522035040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية531.0075.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة عادل علي سالم148291622522035041

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة عبد الرسول محمد جميل علي148301622522035042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفرح صالح جليل عبد148311622522035045

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم عبد العزيز سعود كزار148321622522035046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم لؤي ايوب محمد148331622522035047

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمنار رضا عودة الزم148341622522035049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمنار عذاب طه عبد هللا148351622522035050

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمنال عباس فاضل خلف148361622522035051

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء589.0084.14اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينور ابراهيم عبد هللا محمد148371622522035053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينور ناصر حسين يوسف148381622522035055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهاجر حامد حميد محسن148391622522035057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهبة جبار عبد خنجر148401622522035059
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهبة عبد الحميد سالم مال هللا148411622522035060

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهيا اسعد عبد العزيز عبد الرزاق148421622522035061

كلية اآلداب/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقياالء محمد عبد هللا محمد148431622522036003

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيام البنين سامي مزبان شمخي148441622522036004

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيايات عناد عبود عودة148451622522036008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0089.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبنين محمود يوسف خنجر148461622522036012

كلية العلوم/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيحوراء علي طعمة حنتوش148471622522036015

كلية الزراعة/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء عادل عبد االمام لعيبي148481622522036025

كلية العلوم/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء كريم جبر عداي148491622522036026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء ماجد سهل خريبط148501622522036028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الوهاب حسين148511622522036032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيسمر محمد عمر موسى148521622522036040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيسهيلة عثمان عبد الوهاب احمد148531622522036042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيغدير سمير طه جاسم148541622522036047

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0091.14اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمة ذياب غانم رحيمة148551622522036051

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم حيدر علي حيدر148561622522036055

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم عمار يعقوب شعبان148571622522036056

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم والي محسن زناد148581622522036057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمنال حيدر سبتي صالح148591622522036060

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينبأ وليد وادي مكطوف148601622522036061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينرجس محمد جابر محسن148611622522036062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية الماجدات للبناتتطبيقياالء علي نعمه رسن148621622522037001

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيايه رسول عبد هللا محمد148631622522037006

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيتبارك حسين محمد خليل148641622522037011

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيحميده محمد رزاق مطير148651622522037012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيرقية احمد حسين ناصر148661622522037016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيرقيه فاضل هادي مجيد148671622522037018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيزهراء احمد ايمان ضيغم148681622522037019

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيزهراء علي لفته مشكور148691622522037021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيسجى سجاد ايمان ضيغم148701622522037028

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيشروق عقيل عبد الحسن فالح148711622522037031

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيمعصومه علي وهيب كاظم148721622522037038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية الماجدات للبناتتطبيقينبأ صادق مهدي موسى148731622522037040

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية الماجدات للبناتتطبيقينجاح شاكر لفته مشكور148741622522037041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الماجدات للبناتتطبيقينور جاسم محمد عبد هللا148751622522037044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيام البنين حمدي نزار محمد148761622522038004

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار577.0082.43اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايات مطشر جبار دحام148771622522038009

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0062.43اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايات هشام حمزه سلمان148781622522038010

كلية العلوم/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايات والي عبد ثجيل148791622522038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيبنين جليل ابراهيم يحيى148801622522038013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيتبارك علي محمد ابراهيم148811622522038016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيحنين جاسم محمد سمير148821622522038017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيحوراء باسم عبد السالم محمد148831622522038018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيحوراء مزيد ضاحي علي148841622522038020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيختام جواد خلف عباس148851622522038022

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيدعاء زهير رسمي يحيى148861622522038023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيرقيه تحسين سامي قدوري148871622522038026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيرقيه جاسم شنان جحف148881622522038027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار542.0077.43اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيرقيه نوري جبار عبد الحسن148891622522038028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب عبد المحسن بجاي عسكر148901622522038038

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0079.71اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب علي ناصر سمير148911622522038039

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة علي لطيف جواد148921622522038046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينبأ عبد الرحمن حسين جبر148931622522038053

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيندى مالك محسن جليد148941622522038054

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينوره عماد لزام لفته148951622522038057

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقييقين عباس خلف محمد148961622522038058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيام البنين عالء محسن رحيمة148971622522039001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيايات جواد عبد الكاظم راضي148981622522039003

كلية االثار/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيايه احمد حميد جاسم148991622522039004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيبنين قاسم علي طالب149001622522039008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيحنين رياض جاسم حمود149011622522039012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيديمه حيدر شعبان طاهر149021622522039014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء بهاء الدين طارق خلف149031622522039017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء فالح محمد فالح149041622522039019

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء محمد زعيبل مهند149051622522039022

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزينب رعد عبد الرضا احزيم149061622522039024

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزينب ضميد جاري عبيد149071622522039025

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزينب عبد الهادي جابر حسين149081622522039026

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيزينب علي حسين شجر149091622522039027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيسجى عبد الرزاق يعقوب يوسف149101622522039029

كلية الزراعة/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيفاطمه اياد طه ياسين149111622522039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيفاطمه عقيل ابراهيم عبد هللا149121622522039038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيمها عبد الكريم احمد علي149131622522039042

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43اعدادية المرفأ للبناتتطبيقينضال علي رمضان عويز149141622522039044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية المرفأ للبناتتطبيقيهناء اياد عبد الحسين عباس149151622522039049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية النبأ للبناتتطبيقيايات سالم خيون حسون149161622522040004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00ثانوية النبأ للبناتتطبيقيبتول فالح عبد الرزاق خضر149171622522040005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية النبأ للبناتتطبيقيدلفاء ماهر عبد الوهاب نجم149181622522040011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية النبأ للبناتتطبيقيدينا علوان عبد الواحد شنان149191622522040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفاطمة عالء ناظم عباس149201622522040021
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور جهاد عيسى مختار149211622522040029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقياثمار حيدر لفته عبد الحسن149221622522041001

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيبتول جبار عبد الساده برهان149231622522041003

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيبتول ضياء طالب علي149241622522041004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيبنين باسم حميد عبد هللا149251622522041007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0074.00ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء احمد سلمان احمد149261622522041012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء وليد جاسب خضير149271622522041015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيخلود وليد كامل راضي149281622522041016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيدعاء عبد الرضا حنون فنجان149291622522041017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط599.0085.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيرسل اياد سهيم جمعة149301622522041018

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0094.29ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزهراء عدنان عبد الصاحب احمد149311622522041020

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب عالء صباح جمعة149321622522041021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيسجى ابراهيم خليل حسين149331622522041022

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيعذراء صباح غالب عبد149341622522041025

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيعذراء محمد ابراهيم عبد النبي149351622522041026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيعلياء مسلم ناجي ناصر149361622522041027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة جمعة مخيمر راضي149371622522041028

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة عادل كاظم راضي149381622522041030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة لفته حسن عبد هللا149391622522041032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0060.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة هادي ثامر وادي149401622522041033

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمروة خليل اسماعيل جاسم149411622522041036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمروة محمد نجم موسى149421622522041037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمريم علي عبد الخضر عساف149431622522041038

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمسرة عادل فالح بجاي149441622522041039

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز648.0092.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينور احمد شاكر عبد علي149451622522041041

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينور الهدى رحيم عبد عبود149461622522041042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياسراء نجم عبد هللا كميت149471622522043004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0084.71اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياسيا عبد المطلب عبد الرحمن عبد هللا149481622522043005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيام البنين جعفر صادق علي149491622522043008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبتول لؤي توفيق محمد149501622522043013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيتبارك حمدي محمود حمدي149511622522043018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيجمانة عدنان محمد حسين149521622522043019

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0086.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيدعاء حيدر طالب حبيب149531622522043021

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة483.0069.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيرقية علي احمد صالح149541622522043025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيروان احمد حسين غاوي149551622522043026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء حيدر طالب حبيب149561622522043030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية450.0064.29اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء سعود عزيز طاهر149571622522043031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء نعمة قاسم وداي149581622522043032

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهرة محمد راضي ضاحي149591622522043033

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675.0096.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب الحوراء ميثم عبود عيسى149601622522043034
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب عماد عبد الجبار جاسم149611622522043038

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيسارة خالد وداد عبد الجبار149621622522043040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيضحى حسن يحيى عبد الجبار149631622522043045

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيغدير جعفر جابر عبد الحسن149641622522043050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمة جاسم رحيم علي149651622522043052

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه عبد الباري تركي مرزوق149661622522043056

كلية الزراعة/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه محمود عبد هللا خضير149671622522043057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيليلى محمد مهدي صالح149681622522043059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمروه منذر صالح جابر149691622522043061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمريم ادهم هاشم سباهي149701622522043062

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمريم توفيق عادل كريم149711622522043063

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمالك حيدر كاظم عبد هللا149721622522043066

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمالك سمير مبارك مناحي149731622522043067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقينبأ احمد عبد هللا حطاب149741622522043069

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقينور حمود عادل حمود149751622522043073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقينور فؤاد عبد االمير عاصي149761622522043076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهاجر ضياء عبد المنعم محمد149771622522043078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار541.0077.29اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهبة حسنين صالح جاسم149781622522043079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة586.0083.71اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقييسرى سامي عبد الكريم جابر149791622522043081

كلية الزراعة/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقييقين مرتضى باقر مطرود149801622522043082

كلية الزراعة/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقياالء جالل ياسين محمود149811622522044002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيام البنين اياد جابر علي149821622522044003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيايمان حسين خلف كوبال149831622522044004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيايه عبد الكريم طاهر فرحان149841622522044005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيبنين اياد يعقوب منصور149851622522044008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيبنين ثابت علي حسين149861622522044009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت471.0067.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيبنين هشام منصور عبد الرزاق149871622522044010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيحياة حسين حنش عوده149881622522044016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء احمد سلمان جاسم149891622522044023

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية590.0084.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء بهاء بندر خزعل149901622522044025

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء علي احمد علي149911622522044026

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0095.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزهراء ميثاق حسن عبد الواحد149921622522044027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزينب باسم عباس علي149931622522044029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية491.0070.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيزينب زهير عدنان عبد القادر149941622522044031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيسكينه اياد يعقوب منصور149951622522044035

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيسميه صالح بخاخ منصور149961622522044036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيشازنان عبد الخالق جاسم حمادي149971622522044037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيشمس قاسم محمد عبد الجبار149981622522044038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيشهد مثنى يعقوب منصور149991622522044039

كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0063.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيصفا ابراهيم ياسين صالح150001622522044042
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيعليه حسين عودة عبود150011622522044044

كلية القانون/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه عباس علي لجالج150021622522044046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين579.0082.71ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمه كاظم عبد الباقي عبد الجبار150031622522044047

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز701.00100.14ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمة نجم عبد هللا موسى150041622522044049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيفاطمة وهب امنا حي محمد150051622522044050

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيكوثر ثائر شاكر عبد الرضا150061622522044052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيمالك وليد علي محمد150071622522044058

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقينهال قصي خالد عبد اللطيف150081622522044061

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقينور الهدى حيدر حمدان كاظم150091622522044062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقينور الهدى صباح مهدي صالح150101622522044063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبناتتطبيقيهبة محمد قاسم احمد150111622522044065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29اعدادية حيفا للبناتتطبيقيام البنين سعيد فيصل فاخر150121622522045001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية حيفا للبناتتطبيقيانعام فاضل بدر خلف150131622522045003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية حيفا للبناتتطبيقياية حيدر عبد االمير شهاب150141622522045004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية حيفا للبناتتطبيقيتبارك حسن عبد الصاحب صبيح150151622522045007

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية حيفا للبناتتطبيقيحنين عادل علي عبد الزهره150161622522045008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية حيفا للبناتتطبيقيحنين مسلم نصار معتوق150171622522045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية حيفا للبناتتطبيقيحوراء سعد طعمه فالح150181622522045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية حيفا للبناتتطبيقيدنيا مسلم نجم عبد هللا150191622522045012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية حيفا للبناتتطبيقيرسل زكي مطشر عبد الحسين150201622522045013

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقيروان سعد لفته زاهد150211622522045017

كلية اآلداب/جامعة البصرة551.0078.71اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزهراء علي حاجم خمامه150221622522045019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزينب عباس عجيل لفته150231622522045025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقيغدير وصفي علي جاسم150241622522045029

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمة حسام شاكر حنتوش150251622522045031

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه حامد خليل ابراهيم150261622522045033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه حسام علي ناصر150271622522045034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه مازن عبد  العزيز نجم150281622522045035

كلية العلوم/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية حيفا للبناتتطبيقينور الهدى لطيف عبد الجليل عبد هللا150291622522045039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية حيفا للبناتتطبيقينورا علي صادق عبود150301622522045042

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيابرار محسن مهدي غريب150311622522046001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيام البنين جمعه سلمان خضير150321622522046002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيحسنات لفته عبد علي حمود150331622522046003

كلية اآلداب/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيحوراء حسن كريم علي150341622522046004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيخديجة امين منصور كريم150351622522046005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيرسل ليث عبد داود150361622522046007

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيرقيه حسن نصير حميدي150371622522046008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزهراء شتيوي مزهر وادي150381622522046010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا احمد عويد150391622522046011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزهراء محمد يونس مهدي150401622522046013

417 من 376صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزهره حسن كاظم خير هللا150411622522046014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزينب حسين حسن جليب150421622522046015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيزينب علي جمعه جالو150431622522046016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة568.0081.14اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيساره حيدر مزيد بدن150441622522046017

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0087.14اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيشهد حسن بدر ضيهود150451622522046020

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل519.0074.14اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيفاطمه كاظم حسين جبر150461622522046021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيمريم رعد حسين مهلهل150471622522046023

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيام البنين جبار كاظم علوان150481622522047002

كلية الزراعة/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيبنين عبد االمير عبد الرضا غيالن150491622522047005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيحنين فارس سامي عبد الحسين150501622522047007

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيحوراء بهجت علي جعفر150511622522047008

كلية الزراعة/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيرفل محمد بصري عبد هللا150521622522047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيزينب اياد نعيم ياسين150531622522047017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيطيبه تحسين علي كريم150541622522047019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيمريم عالء عصام مجيد150551622522047022

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0065.00اعدادية البيان للبناتتطبيقيحنين عدنان خير هللا حمود150561622522048008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء فاضل حسن عبد علي150571622522048014

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب جابر150581622522048015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0087.71اعدادية البيان للبناتتطبيقيمعصومة عيسى حيدر خلف150591622522048023

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقياسماء عادل عبد هللا محسن150601622522049001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيايات عبدالرحيم عبد الرزاق فالح150611622522049007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيايمان ميثم عبد الزهرة حسين150621622522049008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبتول فالح جواد كاظم150631622522049009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبنين حامد كاظم كاطع150641622522049010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبنين حمد خميط هاشم150651622522049011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتيسير محمد ساجت لفته150661622522049013

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0075.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين لويع علي150671622522049014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيخديجة كاظم حسن سلمان150681622522049015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيرملة قاسم محمد حسين150691622522049018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار475.0067.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزهراء صبيح طبر مهدي150701622522049022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب خالد عطية عقاب150711622522049029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب عباس عبد الرزاق فرج150721622522049031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب عبد الحميد اسماعيل عبد الحسن150731622522049032

كلية االعالم/جامعة ذي قار497.0071.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب عبد هللا جبار عبد هللا150741622522049033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية548.0078.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب عالء عبد كريم غالي150751622522049034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب محمد كاظم عبيد150761622522049036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسجى عبد الستار جبار محسن150771622522049039

كلية اآلداب/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيشهد هاشم محمد اسماعيل150781622522049044

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة494.0070.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة حسام محمد عبد هللا150791622522049047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا جعفر حسون150801622522049049
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كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة فوزي علي حسين150811622522049050

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0085.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة قاسم عبد المحسن عبد الصمد150821622522049051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفرح حيدر يوسف يعقوب150831622522049055

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيمروة مؤيد صدام رميل150841622522049056

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيمريم حسن صالح عبد الحسن150851622522049057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيمالك ميثاق عبد الصاحب حسن150861622522049059

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور ابراهيم عطية حسن150871622522049060

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة704.00100.57اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور الهدى عادل عبد الحسين مكطف150881622522049061

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0082.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور الهدى يوسف محمد عبيد150891622522049062

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة542.0077.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور ضياء عبد المطلب حسن150901622522049063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور علي حسن مطرود150911622522049064

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور علي قاسم محمد150921622522049065

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقينور محمد علي حسين150931622522049066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيهدى صبيح مزعل سلمان150941622522049067

كلية الزراعة/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية الفاو للبناتتطبيقيازهار عباس فاضل حسين150951622522050002

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية الفاو للبناتتطبيقيبنين نعمان بدران عوض150961622522050009

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية الفاو للبناتتطبيقيحوراء عقيل عبد الجليل ابراهيم150971622522050010

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الفاو للبناتتطبيقيرنا نجم دسمال جبار150981622522050011

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0078.14اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسوسن محمد عبد الرزاق عبود150991622522050016

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29اعدادية الفاو للبناتتطبيقيضحى سعيد نوري ابراهيم151001622522050018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0065.57اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة احمد ياسين عبد هللا151011622522050020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة خالد طه ياسين151021622522050021

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة نعمان كريم مطر151031622522050022

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57اعدادية الفاو للبناتتطبيقيليلى عيسى خلف عبد الرزاق151041622522050025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14اعدادية الفاو للبناتتطبيقيمريم فرحان هارون يوسف151051622522050026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية الفاو للبناتتطبيقيمعصومة عبد االمير رمضان فضل151061622522050028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية الفاو للبناتتطبيقينور الهدى حسين ثامر جابر151071622522050030

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية615.0087.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء طاهر يحيى عبد النبي151081622522051004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياية شوكت رياض مطر151091622522051010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين جابر خليل ابراهيم151101622522051014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين سمير سلمان حمد151111622522051015

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين عبد العباس ناصر مجيد151121622522051016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين وليد خالد عودة151131622522051019

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحسن صادق ناصر صادق151141622522051022

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحسناء حسن حميد فليح151151622522051023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء حبيب راشد علي151161622522051025

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء حسام ابراهيم راضي151171622522051026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء علي حسن لفتة151181622522051030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيدعاء عبد الحاكم عبد الحي شبيب151191622522051033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقية ابراهيم خليل عبد الزهرة151201622522051035
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقية احمد نافع مهلهل151211622522051036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقية طاهر زغير ناصر151221622522051037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقية ناظم ناصر حمد151231622522051039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيريام شاكر عبد السالم حاتم151241622522051040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء جعفر صادق عزيز151251622522051042

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عبد الحميد عبد الرضا عبد هللا151261622522051046

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0079.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عالء عبد الرحيم طليب151271622522051048

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الرضا عيسى151281622522051050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء علي محمد نجم151291622522051051

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب حسين ناصر صادق151301622522051059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة591.0084.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب رياض سامي كاظم151311622522051061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب ضياء عبد االمير احمد151321622522051063

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسارة حسام ابراهيم راضي151331622522051068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة584.0083.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسارة ستار رمضان جبار151341622522051069

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى باسم عباس ياسر151351622522051071

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسحر جابر خليل ابراهيم151361622522051073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسكينة صادق مجيد عبد االمام151371622522051074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسمية عمار غازي احمد151381622522051077

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشهد فراس سلمان اسكندر151391622522051081

كلية العلوم/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشهد مشتاق حسن سعود151401622522051082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0080.57اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيعلياء حسام مالك عبدالنبي151411622522051086

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيعلياء كاظم عبد هللا احمد151421622522051087

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة ابراهيم نصار شاهر151431622522051092

كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة حازم علي خليل151441622522051094

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة حسن حميد فليح151451622522051095

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة عادل احمد خلف151461622522051097

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية527.0075.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة عقيل مجوت عبد151471622522051099

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفدك يونس محسن مفتاح151481622522051105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيكوثر محمد زعالن خضير151491622522051109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم عباس فاضل راضي151501622522051112

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم فوزي قاسم صالح151511622522051113

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمهدية نافع شهيد نعمة151521622522051114

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينبأ عدنان كاظم نعيم151531622522051117

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى عباس جبار عاكول151541622522051120

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهدى صفاء احمد رحيم151551622522051124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية العلياء للبناتتطبيقيامنه عبد الحميد حسين عبود151561622522052006

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية العلياء للبناتتطبيقيايات عبد هللا محمد عبد هللا151571622522052007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية العلياء للبناتتطبيقيايات عدي نجم عبود151581622522052008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية العلياء للبناتتطبيقيبنين قادم عبد الحسن شاطي151591622522052013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71ثانوية العلياء للبناتتطبيقيحوراء حميد احمد حسن151601622522052023
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية العلياء للبناتتطبيقيحوراء شعبان صالح رشك151611622522052024

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0066.86ثانوية العلياء للبناتتطبيقيخديجة عامر محمد علي حمزه151621622522052027

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقيريما خالد عبد العزيز خاطر151631622522052031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0065.71ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزينب جاسم احمد عبد هللا151641622522052040

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزينب صادق محمد لفته151651622522052042

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية العلياء للبناتتطبيقيساره صباح نوري عبد هللا151661622522052047

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية العلياء للبناتتطبيقيسجود خضير جبار موزان151671622522052049

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية436.0062.29ثانوية العلياء للبناتتطبيقيسجى عدنان عبد النبي اسماعيل151681622522052052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57ثانوية العلياء للبناتتطبيقيسكينه فرج كاظم حسن151691622522052055

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية450.0064.29ثانوية العلياء للبناتتطبيقيغدير ناصر فرحان عيسى151701622522052062

كلية الزراعة/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمة عمار عبد الرزاق خلف151711622522052064

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمة واثق جعفر فاضل151721622522052065

كلية العلوم/جامعة كربالء574.0082.00ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمه سمير عبد الرزاق جاسم151731622522052067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57ثانوية العلياء للبناتتطبيقيمريم ميثم عبد السادة حسن151741622522052070

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية العلياء للبناتتطبيقينرجس جبار عبد الكريم صالح151751622522052076

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية العلياء للبناتتطبيقينور الهدى عبد هللا حميد عبود151761622522052078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية العلياء للبناتتطبيقينور توفيق حبيب خلف151771622522052080

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار592.0084.57ثانوية العلياء للبناتتطبيقينور محمد عباس احمد151781622522052081

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57اعدادية العشار للبناتتطبيقيابرار جهاد لطيف عبد الجبار151791622522053001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان668.0095.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيامل حسين سلمان حميدي151801622522053003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية العشار للبناتتطبيقيايه عباس عبد الحسين فضل151811622522053004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيتبارك عبد الرزاق جبار عبد الواحد151821622522053006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيرقيه ناطق كريم علي151831622522053011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيرنين عادل نوري شلش151841622522053012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0088.86اعدادية العشار للبناتتطبيقيروان جمال انس مسلم151851622522053013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيروان رائد عبد الصاحب محمود151861622522053014

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيروان ميثم عبد االمير جمعه151871622522053015

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء مهند سيد حسن151881622522053021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء ناظم محيسن عبد هللا151891622522053022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية409.0058.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب حسين طالب عماره151901622522053023

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب فاضل شالل يوسف151911622522053024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب وليد زيدان خلف151921622522053025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية العشار للبناتتطبيقيسليل قاسم بدر ناصر151931622522053027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية العشار للبناتتطبيقيشهد عمار طالب راضي151941622522053028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة585.0083.57اعدادية العشار للبناتتطبيقيصفا عادل صادق جعفر151951622522053029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيضحى فارس عباس فيصل151961622522053030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71اعدادية العشار للبناتتطبيقيعرفات سنان احمد سلمان151971622522053032

كلية الزراعة/جامعة البصرة486.0069.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيغدير علي جيتر حلبوص151981622522053034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه علي فاخر طالب151991622522053038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه كريم علي حسن152001622522053040
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية العشار للبناتتطبيقيمروه احمد سعود عبد العزيز152011622522053043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيمريم خالد رشيد عبد العالي152021622522053044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية العشار للبناتتطبيقيمريم نمير حسن محمد152031622522053047

كلية اآلداب/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية العشار للبناتتطبيقيمنار احمد طه ياسين152041622522053049

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية العشار للبناتتطبيقينور الهدى نجاح مهدي موسى152051622522053052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر468.0066.86اعدادية العشار للبناتتطبيقيهاجر جاسم محمد لفتة152061622522053054

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية العشار للبناتتطبيقيهبه سلمان داود موشي152071622522053055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية العشار للبناتتطبيقينور الهدى منتصر مالك جمعه152081622522053058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان480.0068.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياخالص سعدي مكي معن152091622522054002

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية452.0064.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياديان حازم عبد االمام دعبول152101622522054003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياماني محمد فليح محمد152111622522054006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين عدي هاشم عبد العباس152121622522054010

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيخديجه شاكر شارع الزم152131622522054014

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرسل حسن عبد الكريم حسن152141622522054015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء طالب عبد العالي حسين152151622522054018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب علي حميد اسماعيل152161622522054021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيصفا بسام شبيب صالح152171622522054028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيضحى صباح جواد كاظم152181622522054029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيعذراء ابراهيم صياح سعد152191622522054030

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه جبار ياسين عبود152201622522054034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه صادق عبد الرزاق ياقوت152211622522054035

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه عباس عبد الزهره نعيم152221622522054037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه عماد كامل عبود152231622522054038

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيلندا عادل عبد الكريم عبد الواحد152241622522054041

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم جعفر سلمان عباس152251622522054044

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0063.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم عاصم ناصر دراج152261622522054045

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0077.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم فالح زيببك مهوس152271622522054046

كلية العلوم/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينبأ خالد كاطع مجيد152281622522054050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور الهدى جعفر عبد الكريم حسين152291622522054051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور حسين جمعه احمد152301622522054052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياشراق جواد ابراهيم قاسم152311622522055004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياية اسعد عبد المنعم احمد152321622522055005

كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبثينة محمد بكر عبد الصمد152331622522055007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك محمد غالي محمد152341622522055009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزهراء صفاء كامل صادق152351622522055014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزهره كاظم علي حسين152361622522055017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب اكرم عبد الوهاب صالح152371622522055018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب محمد محمد مرتضى علي152381622522055019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسليمة علي عباس جبار152391622522055022

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيغفران عباس غازي محمد152401622522055025
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البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم جميل نعمة صالح152411622522055029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمنى حسين احمد عبد القادر152421622522055031

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار571.0081.57ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينبأ عالء مهدي باقر152431622522055032

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور احمد سلمان ابراهيم152441622522055034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور الهدى حازم باقر هاشم152451622522055035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور صبيح نوري عبد هللا152461622522055036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور نبيل عبد الواحد عبد الحسين152471622522055037

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0095.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهديل احمد سالم عطيه152481622522055038

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0469.72ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقياية عباس عبد الرضا عباس152491622522056001

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز695.6899.38ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيبنين احمد جاسم محمد152501622522056002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.8878.84ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيبنين نزار عبد الحسين عراك152511622522056003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيزهراء احمد مشمول جعفر152521622522056006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.1296.16ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيزهراء علي شريف عبد الرضا152531622522056007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0483.29ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيسما صالح حسن ماهود152541622522056008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.3697.48ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيشهد طه ياسين صالح152551622522056009

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.4484.78ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيضحى عامر علي شداخ152561622522056011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيفاطمة ابراهيم طالب حميد152571622522056012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيفاطمة عقيل موازي عبد152581622522056014

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز708.92101.27ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيفاطمة يحيى جواد بدر152591622522056016

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز667.5695.37ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيلطيفة منصور عبد الرزاق منصور152601622522056017

كلية العلوم/جامعة كربالء531.0075.86ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيمريم زهير جبار معتوق152611622522056018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.1293.87ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيمسرة نجم عبد هللا ايدام152621622522056019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.8087.11ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيمنار اسامة عبد الخالق عبود152631622522056020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.8898.84ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيهدى حسن ذياب حسن152641622522056021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.9291.13ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيهيفاء رياض عبد الخالق حبيب152651622522056022

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00اعدادية العباسية للبناتتطبيقيآمنه علي طاهر عبد الصاحب152661622522057001

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيامنية احمد قاسم جاسم152671622522057002

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية457.0065.29اعدادية العباسية للبناتتطبيقياستبرق عبد النبي عيالن تاجر152681622522057003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00اعدادية العباسية للبناتتطبيقيايه ضياء الدين فيصل عبود152691622522057007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيبتول فاخر هاشم جاسم152701622522057009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيبلسم طه ياسين عبد الحليم152711622522057010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية العباسية للبناتتطبيقيتبارك مهند جاسم خزعل152721622522057012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية العباسية للبناتتطبيقيجنة خليل فالح خلف152731622522057013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيخديجه سامي هادي عبد هللا152741622522057017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0067.86اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزبيده نيسان بدر جراح152751622522057019

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزمزم جاسم محمد فليح152761622522057020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية528.0075.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزهراء جهاد شمخي جبر152771622522057021

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزهراء حازم محمد علي152781622522057022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزهراء حسين كاظم عبد هللا152791622522057023

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيسما عباس رحيم يسر152801622522057027
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كلية االعالم/جامعة ذي قار444.0063.43اعدادية العباسية للبناتتطبيقيشمس مؤيد كاظم عبد هللا152811622522057028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية العباسية للبناتتطبيقيطيف محمد عبد الرضا محمد152821622522057029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية العباسية للبناتتطبيقيفاطمه علي محمد علي حسين152831622522057032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية العباسية للبناتتطبيقيمريم احمد موسى احمد152841622522057035

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية العباسية للبناتتطبيقيمريم حازم عبد الغني طعمه152851622522057036

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية العباسية للبناتتطبيقينور الهدى سامي هادي عبد هللا152861622522057039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.0068.71اعدادية العباسية للبناتتطبيقيهبه باسم محمد عبد الزهره152871622522057040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقياالء ميثم حسين علي152881622522058003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايه كريم محمد كاظم152891622522058006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبنت الهدى خالد ناصر صباح152901622522058007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبنين محمد طالب احمد152911622522058010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحنان صباح نوري حسن152921622522058014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحوراء مسلم فاضل عباس152931622522058018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط452.0064.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرؤى محمد عبد االمير محمد152941622522058020

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء حسن جواد كاظم152951622522058024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب شاكر حمزة عباس152961622522058031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0087.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسجى احمد حسون حريب152971622522058036

كلية الزراعة/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسندس هادي صالح احمد152981622522058037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء461.0065.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد ميثم شهاب حميد152991622522058038

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغدير ابراهيم علوان شهاب153001622522058039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة مصطفى عبد الرضا صالح153011622522058042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم اسامه عبد الباري نجم153021622522058045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم بهاء صباح عبد هللا153031622522058046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم ناصر حمدان محسن153041622522058050

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية490.0070.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمالك سعيد جبار احمد153051622522058051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمنار محمد عبد الرضا محسن153061622522058052

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة503.0071.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقينورهان رائد عبيد نجم153071622522058056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهبه محمود جاسم محمد علي153081622522058059

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهدى حسين علي حمد153091622522058061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة533.0076.14اعدادية البصرة للبناتتطبيقيوجدان ياسر جبار علي153101622522058062

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيوسن احمد صباح احمد153111622522058063

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0081.14اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقياساور مهند يوسف مصطفى153121622522060001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيبنين قاسم يعقوب يوسف153131622522060007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزهراء مهند شهيد نتاش153141622522060011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيشهد والء شاكر عبد الجبار153151622522060015

كلية اآلداب/جامعة الكوفة477.0068.14اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفاطمة ميثم كاظم حسن153161622522060018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمريم زهير جعفر قاسم153171622522060019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمريم مكي عبد الباقي مكي153181622522060020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبتول عباس كحيط منصور153191622522061004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبدور هادي داغر عطيه153201622522061005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبراق محمد كامل عبد الحسن153211622522061006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيتبارك زهير حمزة عباس153221622522061008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرانية محمد هاشم صبيح153231622522061012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرقية نعمه يعقوب نعمه153241622522061015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء علي حمزه عباس153251622522061018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء كاظم طاهر حاجم153261622522061020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب حيدر ابراهيم محمد153271622522061021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب رحمه يعقوب نعمه153281622522061022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب صباح علي مظلوم153291622522061023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب عادل حميد احمد153301622522061024

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب نافع محمد باقر عبد العباس153311622522061026

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية العروبة للبناتتطبيقيشهد طالب علوان هادي153321622522061028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيشيماء حيدر عبد الخالق عويد153331622522061030

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة حمد مزيد جاسم153341622522061033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة خلف عجيل كطيط153351622522061034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة عبد الهادي جبار جراح153361622522061035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة محمد حسن زغير153371622522061038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة530.0075.71اعدادية العروبة للبناتتطبيقيملك ضياء فجر حسن153381622522061043

كلية اآلداب/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيمنار قاسم حسين سعيد153391622522061044

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور الهدى ميثم نجم عبد الحسين153401622522061051

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14اعدادية االريج للبناتتطبيقيالحوراء عقيل ثامر فاخر153411622522062001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية االريج للبناتتطبيقيايات احمد فالح مهدي153421622522062003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل468.0066.86اعدادية االريج للبناتتطبيقيبنين هشام يونس هندول153431622522062007

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية االريج للبناتتطبيقيرقيه كامل خضير عباس153441622522062013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء حمزه عباس طعين153451622522062016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء ستار جابر سدخان153461622522062017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء نوري عبد هللا احمد153471622522062022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب توفيق ضيدان قاسم153481622522062023

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0084.71اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب مرتضى حمود غضبان153491622522062025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية االريج للبناتتطبيقيشهد سعد جوده راشد153501622522062028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة689.0098.43اعدادية االريج للبناتتطبيقيشهزنان ضياء عسكر حسن153511622522062029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة563.0080.43اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمه لواء خالد زبين153521622522062031

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمه منذر جاسم محمد153531622522062032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0067.71اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياحالم ارشد عبد الجليل بندر153541622522063001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيامل عامر عبد هللا كريم153551622522063006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيايات مسلم عبد االمام شالهي153561622522063008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياية جاسم ميثم كاطع153571622522063009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرغد رياض كريم عبد الحسن153581622522063017

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرقيه مرتضى محمد طالب153591622522063020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء عقيل عبد الرزاق رماثي153601622522063025
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة571.0081.57اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء علي غنيم جعفر153611622522063026

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز646.0092.29اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء كامل ناجي نجم153621622522063028

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب جبار احمد علي153631622522063030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسفانة عصام خزعل حسن153641622522063033

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة464.0066.29اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسليل عبد الرزاق ياسر كريش153651622522063035

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة سمير جاسب علي153661622522063041

كلية الزراعة/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيقنوت ماجد بدر محمد153671622522063042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيليلى عدنان عودة عبيد153681622522063043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم سجاد عطية ظاهر153691622522063044

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم سمير مرزه حمزه153701622522063045

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم علي باني جاسم153711622522063046

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار519.0074.14اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينرجس حسن محمد بهيدل153721622522063050

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينور الهدى عبد الحسين سليم عبد الواحد153731622522063051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينورا صفاء علي مكي153741622522063052

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياستبرق حميد موحان سالم153751622522064001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياستبرق عباس جبار عباس153761622522064002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياسراء صالح راضي خلف153771622522064003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياالء فاضل كاظم محمد153781622522064004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية610.0087.14اعدادية الخالصة للبناتتطبيقياالبرار قيس عبد النبي داغر153791622522064005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة674.0096.29اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيايالف عالء عدنان حسن153801622522064011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيبتول وليد نعيم حسين153811622522064013

كلية االعالم/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيبنين فاضل كاظم محمد153821622522064016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيبنين محمد والي برهان153831622522064018

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيحوراء ماجد عبد راضي153841622522064025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيرقية علي عبد الحسين دانك153851622522064030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى553.0079.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء حسن جاسم محمد153861622522064034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء سالم طالب عبد هللا153871622522064035

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء علي زاير خلف153881622522064037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء عيسى قاسم محمد153891622522064038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء عيسى محمد احمد153901622522064039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء محمد علي جارح153911622522064041

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب حيدر عباس كامل153921622522064045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة554.0079.14اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب صالح عزيز خريخش153931622522064048

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب محمد شمخي علي153941622522064050

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى620.0088.57اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيساره زكي ناصر كاظم153951622522064052

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسارة ضياء عبد الزهرة شاهين153961622522064053

كلية الزراعة/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيساره علي ناظم عبد النبي153971622522064054

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيعذراء حسين بخور عرص153981622522064058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيعذراء عبد طعمه ناصر153991622522064060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء مصطفى رسن عبيد154001622522064065
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمة حيدر عبد هللا سلمان154011622522064066

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية488.0069.71اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمة عرفان عبد اللطيف احمد154021622522064067

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيكوثر محمد عوده فليح154031622522064070

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيمالك كريم شغين جبر154041622522064071

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينبأ محمد الياس حاتم154051622522064072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور صبيح باهض علي154061622522064074

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور محمد عبد الحسين ابراهيم154071622522064077

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيانفال سعد حسان رفيع154081622522065001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبتول حسين خلف ماشاف154091622522065004

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيتبارك فهد غالي صبر154101622522065007

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيحنين صفاء غانم كحيط154111622522065008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزهراء جهاد عرب رحيم154121622522065010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزهراء مرتضى عباس حسن154131622522065011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزينب داود عبد الحسن تويه154141622522065012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزينب عقيل محمد عبادي154151622522065015

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0082.43اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزينب علي خلف جثير154161622522065016

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيضحى عبد الرحمن جبر لفتة154171622522065020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمة يعرب مزهر هاشم154181622522065023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهديل قاسم اسماعيل حسين154191622522065032

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيوجدان علي شبيب فتان154201622522065033

كلية علوم البحار/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية البتول للبناتتطبيقياالء عبد هللا نجم عبد هللا154211622522066001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0086.14اعدادية البتول للبناتتطبيقيام البنين هاشم طالب حمادي154221622522066002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيبنين علي مرزوك كالط154231622522066007

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز677.0096.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيبنين محمد جهاد كاظم154241622522066008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيبنين ناصر كاظم سلطان154251622522066009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيجنات مجيد منعثر لفته154261622522066010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة515.0073.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيزمن قاسم محمد سلمان154271622522066012

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء رسن اليج صكر154281622522066014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء ضياء مطير عبد هللا154291622522066015

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء فالح جابر الزم154301622522066017

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء كاظم زرزور عالوي154311622522066018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43اعدادية البتول للبناتتطبيقينبأ محمد لفته جادم154321622522066036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0069.43اعدادية البتول للبناتتطبيقينهله احمد كشكول صالح154331622522066037

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الهدى عبد الحسين نعيم صفيح154341622522066040

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية دجلة للبناتتطبيقياساور اياد رزاق عبد الكريم154351622522067001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462.0066.00اعدادية دجلة للبناتتطبيقيانغام حسن عبيد علي سكر154361622522067003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية دجلة للبناتتطبيقيانوار بدر محيديد نغيمه154371622522067004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية دجلة للبناتتطبيقيانوار عبد الحسين حيدر عبد الحسين154381622522067005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار472.0067.43اعدادية دجلة للبناتتطبيقيايات كريم حسين فياض154391622522067009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحوراء وهب هاشم حمود154401622522067010
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كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية دجلة للبناتتطبيقيرمله سوادي مناتي شرموخ154411622522067013

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم مهلهل154421622522067016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0077.71اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد نعمه ماهود154431622522067017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0086.86اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء عداي عبد الزهره حشني154441622522067018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزينب عبد الزهره محيبس بتي154451622522067020

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزينب عصري خضير عبد154461622522067021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية دجلة للبناتتطبيقيسلمى عبد الرضا جسوم مهنا154471622522067025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية دجلة للبناتتطبيقيسماح عارف صدام جياد154481622522067026

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية دجلة للبناتتطبيقيشهد فرج هللا مكي بليش154491622522067029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0077.86اعدادية دجلة للبناتتطبيقيضحى ابراهيم جميل مختاض154501622522067032

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة468.0066.86اعدادية دجلة للبناتتطبيقيضمائر صباح مزهر فرهود154511622522067034

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية640.0091.43اعدادية دجلة للبناتتطبيقيعذراء حمزه صبار حسن154521622522067035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء عباس مهلهل عباس154531622522067037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة خير هللا حسن جبر154541622522067039

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية484.0069.14اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة يونس حمود شنون154551622522067041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43اعدادية دجلة للبناتتطبيقينور الهدى حسن صالح محمد154561622522067045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية515.0073.57اعدادية دجلة للبناتتطبيقينور الهدى ربيع سهير ابرهبي154571622522067046

كلية العلوم/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية دجلة للبناتتطبيقيهدى جواد كاظم مهلهل154581622522067048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقياالء علي كاظم جواد154591622522068002

كلية العلوم/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيبتول عبد الرضا جاسم عليوي154601622522068004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيبتول علي صدام شرامه154611622522068006

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيبتول محمد حارث عبود154621622522068007

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيبتول هادي لفته عبد هللا154631622522068008

كلية العلوم/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيبنين حسين قنديل كبيح154641622522068009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبادي حيال154651622522068017

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيزهره صبيح حميد شاهر154661622522068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيزينب عباس عاتي حسين154671622522068020

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيسبحان سعد حسان مسلم154681622522068023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيغفران مجيد حميد شاهر154691622522068027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل515.0073.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيفاطمه فرحان دراج بجاي154701622522068030

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيكوثر عبد الرضا جاسم عليوي154711622522068032

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينور الهدى جواد تعبان جاسم154721622522068034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينور عبد الحسين عيسى محمد154731622522068037

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة700.00100.00ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينور علي هاشم شمكلي154741622522068038

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيام البنين عادل حمزة عبد الرزاق154751622522069002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار478.0068.29اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيتبارك حازم عبادي محسن154761622522069008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيرقية ضياء حسين عبد العباس154771622522069011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة520.0074.29اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء زغير هزل عذاب154781622522069015

كلية العلوم/جامعة ذي قار557.0079.57اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء عادل جليل رحيم154791622522069017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب حسين علي غانم154801622522069018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب عماد حيال فاضل154811622522069022

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب محمد نجيب مطشر154821622522069024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيعذراء مسلم علي دوله154831622522069031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمة عقيل مالك حرز154841622522069033

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0085.00اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيكوثر خضير عباس ثجيل154851622522069037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة540.0077.14اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينرجس فايز سعد والي154861622522069039

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينور علي ابراهيم ماضي154871622522069043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينور نجم عبود خلف154881622522069044

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيهدى رعد رضا رسن154891622522069045

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقياسماء ياسين محمد هاشم154901622522070003

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب جميل بنيان صالح154911622522070010

كلية العلوم/جامعة كربالء542.0077.43اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيطيبه محمد غازي محمد154921622522070015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيغدير صبيح حسين لعيبي154931622522070016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمه خالد صادق خطاب154941622522070018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور عدي محسن عبد الرزاق154951622522070021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيبتول صباح جابر مطرود154961622522072001

كلية الزراعة/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيبنين شفيع عبد الخالق حميد154971622522072004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزينب عبد علي حسين عطيه154981622522072008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيعليه جعفر جواد كاظم154991622522072011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيغدير مهند مال هللا جمعه155001622522072012

كلية اآلداب/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيفاطمه نجم اعبيد خير هللا155011622522072015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيمريم محمد جابر مطرود155021622522072017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيمالك محمد جميل يزل155031622522072018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقينبأ احمد حسين عباس155041622522072019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقينور رؤوف عبد الخالق سلطان155051622522072022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقينور سعد شياع ساجت155061622522072023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية597.0085.29ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيبنين هاشم عبد الساده احمد155071622522073002

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيحنين احمد حسن كاطع155081622522073004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيدموع عقيل عبد الحسن محسن155091622522073005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيدينا جواد كاظم خضير155101622522073006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0083.86ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيزينب عاطف ياسر عبد155111622522073013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيسحر سالم بهيج صحين155121622522073014

كلية العلوم/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيمريم نجم عبد الحسين عباس155131622522073017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية السيبة للبناتتطبيقيالزهراء حيدر مهدي عبد الحسن155141622522074001

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية السيبة للبناتتطبيقيثريا عادل هاشم حمود155151622522074003

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00ثانوية السيبة للبناتتطبيقيسارة علي جواد راضي155161622522074005

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية السيبة للبناتتطبيقيغفران حسن علي عبد الرضا155171622522074007

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية السيبة للبناتتطبيقيفاطمه حبيب فيصل حمود155181622522074008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية السيبة للبناتتطبيقيفاطمه حميد مجيد شهاب155191622522074009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية السيبة للبناتتطبيقيكوثر محمد علي عمران155201622522074011
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية السيبة للبناتتطبيقينبأ حسن عبد الشهيد عبد هللا155211622522074013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيام البنين علي جاسب راضي155221622522075002

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0083.29ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيبدور يعقوب يوسف جاسم155231622522075003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيبنت الهدى احسان يعكوب صاحي155241622522075005

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيبنين حسين عبد االمير عبد العزيز155251622522075006

كلية علوم البحار/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيزهراء اياد عبد الرضا جمعة155261622522075007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيسارة احمد داود عداي155271622522075014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيكوثر حامد عبد الجليل منصور155281622522075018

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار664.0094.86ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيليلى رياض ناصر فليح155291622522075019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيمريم قيصر سالم يوسف155301622522075020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيمنتهى عبد الكريم علي حسين155311622522075021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيهدى عذاب حسين معله155321622522075023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقياديان مصطفى عبد هللا قاسم155331622522076001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيام البنين حيدر عبد عبود155341622522076003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيايات علي راضي عبد الصمد155351622522076005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة702.00100.29اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيبتول مكي سعيد موسى155361622522076009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة548.0078.29اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيبنين خالد جاسم هواس155371622522076011

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيجمانة عبد هللا ناجي حسين155381622522076014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان487.0069.57اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيدعاء حسن علي حسين155391622522076015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيدعاء عبد هللا محمد جاسم155401622522076016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيرسل عبد الكريم حميد لفته155411622522076019

كلية الزراعة/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزمزم خالد سلمان كلش155421622522076020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة638.0091.14اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزهراء ضياء عبد هللا علي155431622522076022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط563.0080.43اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيسارة وليد كاظم جاسم155441622522076031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيسلمى قصي سالم ناصر155451622522076033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيضحى مهدي مزهر عاصي155461622522076035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيعبير حاتم عقيل داود155471622522076036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمة حازم فالح مهدي155481622522076040

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية493.0070.43اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمة ميثم محمود عبد الهادي155491622522076046

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة658.0094.00اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيمريم حسين علي خضير155501622522076049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار516.0073.71اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيميامين عقيل صاحب حنتوش155511622522076051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيهبة سلمان عبد الرزاق عبد اللطيف155521622522076057

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0091.86اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيياسمين سلطان عبد الوهاب حاجم155531622522076059

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبدور علي لفتة عيدان155541622522079002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبنين مهدي صبيح غضبان155551622522079004

كلية الزراعة/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحسنه مزهر هاشم ابراهيم155561622522079006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0063.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيدنيا جاسم هالل عجيل155571622522079008

كلية االعالم/جامعة ذي قار435.0062.14اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيرقيه بسيم الزم صخي155581622522079011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار486.0069.43اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء قيس حسان رويش155591622522079013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب ضياء لفته فندي155601622522079014
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قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية487.0069.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب علي غانم حسن155611622522079015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب هاني حسين خلف155621622522079017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيشهد احمد محسن محمد155631622522079019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية554.0079.14اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمة منعم عويد محسن155641622522079021

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية451.0064.43اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه رافد صالح شاني155651622522079023

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية458.0065.43اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينوال محمد عيال كريم155661622522079027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور مرتضى كاظم رحيم155671622522079029

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيود عبد الوهاب عبد العزيز عباس155681622522079030

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيياسه علي سعدون جرو155691622522079031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيبتول محمد مزعل حميدي155701622522080008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية البسمة للبناتتطبيقيحوراء جاسم محمد صبر155711622522080013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عبد155721622522080020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية550.0078.57اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزهراء عالء محمد انزيل155731622522080022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزهراء علي كامل خلف155741622522080023

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية522.0074.57اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزهراء قيس جواد كاظم155751622522080024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزهراء محمد صبيح كاظم155761622522080025

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب ابراهيم عمران موسى155771622522080026

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب باسل فليح حسن155781622522080027

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0095.57اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب علي كامل خلف155791622522080030

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب نعيم جاسم كاصد155801622522080031

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينة احمد منصور عبد الكاظم155811622522080032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية البسمة للبناتتطبيقيسارة جودت كاظم عيدان155821622522080033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيشهد حيدر عبد الرسول عبد هللا155831622522080035

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز625.0089.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيشهد شاكر حمود سلمان155841622522080036

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14اعدادية البسمة للبناتتطبيقيضحى ضياء جاسب حسين155851622522080037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية503.0071.86اعدادية البسمة للبناتتطبيقيغدير علي نجم محمد155861622522080039

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة احمد خلف احمد155871622522080040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة عماد فاخر عبود155881622522080044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة قاسم صمد علي155891622522080045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية البسمة للبناتتطبيقيكوثر حبيب سلمان عبد الحسن155901622522080046

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية البسمة للبناتتطبيقيمريم محمد عبد الزهرة خميس155911622522080051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية البسمة للبناتتطبيقينور عبد الرزاق غالب عبد الكريم155921622522080054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيبنين جاسم محمدعلي رجب155931622522081002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيبنين مهدي صالح حسين155941622522081003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيرقية حمزة عبد الزهرة عبود155951622522081006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء كريم عبد الزهرة حسين155961622522081010

كلية الزراعة/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء كفاح عبد النبي كاظم155971622522081011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء محمد هاشم محمد155981622522081012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزينب صادق ماجد خلف155991622522081014

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية586.0083.71اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزينب عدنان نعمة فليفل156001622522081016
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كلية العلوم/جامعة البصرة590.0084.29اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزينب هاني اسماعيل يعقوب156011622522081017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيغدير صبيح جمعة منكاش156021622522081022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيغفران عبد المحسن غالي عبد العزيز156031622522081023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمة عدنان نعمة فليفل156041622522081025

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمة ليث منصور علي156051622522081026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيبتول رحيم بجاي حسين156061622522082002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0088.14ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيجنان جميل علي ناهي156071622522082004

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيرؤى عباس عودة محمد156081622522082006

كلية الزراعة/جامعة البصرة504.0072.00ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيرحاب جليد جابر رجي156091622522082007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيرواء مهدي يوسف علي156101622522082008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيشمس الضحى رياض عبد الكريم عبود156111622522082009

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة514.0073.43ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفاطمة خليف جاسم مال هللا156121622522082011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية التعاون للبناتتطبيقيبنين مدلول ضهد سرحان156131622522083001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية التعاون للبناتتطبيقيحوراء عامر ناصر خضير156141622522083003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية التعاون للبناتتطبيقيزهراء امجد ناصر حاجم156151622522083006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية التعاون للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسن موحان كمر156161622522083007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية التعاون للبناتتطبيقيزينب راضي فرحان زري156171622522083008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية التعاون للبناتتطبيقيصبا رابح مهلهل ناهي156181622522083009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية التعاون للبناتتطبيقيعبير حميد حسن سكر156191622522083010

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية التعاون للبناتتطبيقيعذاري فهد دخيل عوض156201622522083011

كلية العلوم/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية التعاون للبناتتطبيقيغدير عيسى كاظم عبيد156211622522083012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية التعاون للبناتتطبيقيندى علي جاسم جابر156221622522083015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية التعاون للبناتتطبيقيهنادي يحيى خلف مسلم156231622522083017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0078.86اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيايات سامي طعمة حسن156241622522084002

كلية القانون/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية غدير خم للبناتتطبيقياية سعيد خضير غريب156251622522084003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان486.0069.43اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيبنت الهدى مهند مزهر علوان156261622522084005

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيزهراء اسماعيل حسين علي156271622522084009

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيزهراء جميل حاتم قاسم156281622522084010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة573.0081.86اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد خضير غريب156291622522084012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيعذراء بندر سالم محمد156301622522084013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط464.0066.29اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيعلياء اسماعيل صبري يوسف156311622522084014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيفاطمة تحسين حطاب حمزة156321622522084015

كلية الزراعة/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية غدير خم للبناتتطبيقينبأ نعمة عبد الحسن سوادي156331622522084019

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57اعدادية غدير خم للبناتتطبيقينور شاكر يوسف خلف156341622522084021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية غدير خم للبناتتطبيقينور صباح حسن جاسم156351622522084022

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيهدير محمد جاسم فيحان156361622522084023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية النور للبناتتطبيقيبنين احمد انيس جمالي156371622522086001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية النور للبناتتطبيقيبنين علي محمد حسن156381622522086002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية النور للبناتتطبيقيجنان عماد حسن لفتة156391622522086004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة باسم صبري غنتاب156401622522086015
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قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة منتصر فاخر جالب156411622522086016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية النور للبناتتطبيقيندى عقيل غالب الزم156421622522086019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية النور للبناتتطبيقينور الهدى حسين عبد الكريم مفتاح156431622522086020

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية النور للبناتتطبيقينور مصطفى محمد يعقوب156441622522086021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيبتول رائد سلمان علي156451622522087002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيحنين عماد لفته كزار156461622522087004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيحوراء عادل خلف مال هللا156471622522087005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيخديجة ابراهيم رحيم يسر156481622522087007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيلمياء محمد عبد العزيز جابر156491622522087016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيمنار بشير رحيم زورة156501622522087019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبناتتطبيقيهدى عايد منصور عبد الكريم156511622522087021

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية الكرار للبناتتطبيقيايات صدام ضاحي حنتوش156521622522088002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية الكرار للبناتتطبيقيزينب ابراهيم والي ابراهيم156531622522088015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية الكرار للبناتتطبيقيفاطمه صباح جابر ثجيل156541622522088017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الكرار للبناتتطبيقينرجس حامد ماجد خضير156551622522088022

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الكرار للبناتتطبيقيهبه سمير مهدي عبد الكريم156561622522088023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية538.0076.86ثانوية الكرار للبناتتطبيقيياسمين حيدر علوان زهراو156571622522088025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقياستبرق وسام هادي عبد هللا156581622522089002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيام البنين جواد كاظم فليح156591622522089003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيايناس عبد الباسط سعدون مسلم156601622522089006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيبنين حيدر رزاق عبد الساده156611622522089010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى556.0079.43اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيتبارك قحطان عدنان عبد الرحمن156621622522089013

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم علي محسن156631622522089020

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز696.0099.43اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيزهراء فاهم عباس حيدر156641622522089022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيزينب مازن عبد الحسين محمد156651622522089026

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية441.0063.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيسجى فالح مهدي ابراهيم156661622522089028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيضحى احمد ظاهر فالح156671622522089031

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0087.71اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيضحى محمد عبد الرضا خلف156681622522089032

كلية الزراعة/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيعبير عبد الرحمن خالد طه156691622522089033

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0085.14اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيعذراء اسامه ابراهيم عبد هللا156701622522089034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيفاطمه محسن عبد هللا كيطان156711622522089035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيفاطمه ميثم نعمه حسن156721622522089036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيفجر يوسف عبد الحميد عبد اللطيف156731622522089037

كلية اآلداب/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيقمر جابر حيال ساجت156741622522089038

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0096.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيمريم اسعد عبد نعمه156751622522089039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيمريم اياس يونس معتوق156761622522089040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيمنار حيدر مهدي عبود156771622522089041

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقينور الهدى علي محسن عبد هللا156781622522089043

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقينور عماد سامي يعقوب156791622522089046

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقينوره هيثم صالح عبود156801622522089048
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهدى لؤي شاكر زهراو156811622522089052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيحوراء فريد عودة جاسم156821622522090003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيدنيا وسام شاكر كريم156831622522090004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيذكرى الزم محمد جاسم156841622522090005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء عماد عبد الرحيم عبد النبي156851622522090008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيزينب حسام عبد الحسين مهاوي156861622522090009

كلية العلوم/جامعة سومر540.0077.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيزينب صفاء تركي عبد156871622522090010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيزينب عبد الرزاق ناصر صالح156881622522090011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيشهد علي سفاح صالح156891622522090014

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيصفا عباس حسن حمادي156901622522090015

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمة سجاد جبار مهدي156911622522090017

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيمريم جواد كاظم مهدي156921622522090021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00ثانوية فاطمة الكبرى للبناتتطبيقيمنار حكمت عبد الصمد سلمان156931622522090026

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيآية حسن علي عذافه156941622522091001

كلية اآلداب/جامعة البصرة557.0079.57اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيانعام سلمان لفتة سلمان156951622522091003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزهراء صباح كريم وادي156961622522091012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية539.0077.00اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزهراء وليد خالد عبد اللطيف156971622522091015

كلية العلوم/جامعة البصرة606.0086.57اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزهراء يحيى مهدي يحيى156981622522091016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزينب جبار عجيرش هجول156991622522091018

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقينبأ امين حميد علي157001622522091037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيهيلين كاظم كاطع عنيسي157011622522091040

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43اعدادية البينة للبناتتطبيقيازهار احمد صالح جابر157021622522093002

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71اعدادية البينة للبناتتطبيقيحوراء وليد فالح مهلهل157031622522093004

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29اعدادية البينة للبناتتطبيقيدالل وسيم امحيبس امحين157041622522093005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43اعدادية البينة للبناتتطبيقيزينب جعفر مزهر نعيم157051622522093014

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0070.57اعدادية البينة للبناتتطبيقيزينب جمعة حسين علي157061622522093015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43اعدادية البينة للبناتتطبيقيزينب عبد الخالق جاسب عبد الصاحب157071622522093017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية البينة للبناتتطبيقيفاطمة خميس زبون حسب157081622522093024

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57اعدادية البينة للبناتتطبيقيكوثر عالء الدين نوري مهودر157091622522093026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية البينة للبناتتطبيقيمروة سعيد غالي حريجة157101622522093028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية البينة للبناتتطبيقيمعصومة رزاق كاظم لشالش157111622522093030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية البينة للبناتتطبيقينور الهدى حسين علي حداد157121622522093032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43اعدادية البينة للبناتتطبيقينور شفيق داود كريم157131622522093036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43اعدادية البينة للبناتتطبيقينور فراس طالب جالب157141622522093037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية البينة للبناتتطبيقيوفاء عودة حسن صالح157151622522093040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيايات فيصل فاخر ناصر157161622522094006

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيجنات ظاهر غالب معتوك157171622522094014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيجيهان تحسين سعود عبد العزيز157181622522094015

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيحوراء اسعد عامر ياسر157191622522094016

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرسل غانم حسين عويد157201622522094018
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرشا باسم لعيبي جابر157211622522094019

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيروان حسن يوسف علي157221622522094020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء حسن حمدان جلود157231622522094021

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء رائد عدنان حسن157241622522094022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء فائز جبار عبد علي157251622522094023

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء كاظم جواد كاظم157261622522094024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0064.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء مصطفى عبد االمير منثر157271622522094026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة582.0083.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب باسم خيري عوده157281622522094027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب رزاق عبد الساده خضير157291622522094028

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب شاكر مرزوك غانم157301622522094029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب صباح عبد الواحد عبد الرضا157311622522094030

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0083.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب عبد الساده علي منشد157321622522094033

كلية الزراعة/جامعة البصرة504.0072.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب معتز عباس عبود157331622522094038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيسكينه ناجي شالل عبد الساده157341622522094041

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيشروق مهجر مرعي شهف157351622522094043

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0077.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيشهد وليد كاطع عبد الصاحب157361622522094044

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمة حسن عباس حسن157371622522094049

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه تحسين ناصر عبد الحسين157381622522094053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه جاسم عدنان هاشم157391622522094054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه صباح ساده صدام157401622522094055

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه عدي زباري محمد157411622522094057

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الصمد معيدي157421622522094058

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيقطر الندى علي فنجان عزيز157431622522094061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيمريم محمد محسن ناصر157441622522094064

كلية العلوم/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيمعصومه ناصر باقر موسى157451622522094066

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينبأ اسامه بدر مالك157461622522094067

كلية الزراعة/جامعة البصرة511.0073.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينبأ خالد علي جعفر157471622522094068

كلية الزراعة/جامعة البصرة489.0069.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينرجس احمد حنون خلف157481622522094069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينهى عالء ثامر سوادي157491622522094072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينور الهدى يوسف حسن عبد الحسين157501622522094073

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينوران احمد جبار قاسم157511622522094075

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيهاجر كريم طالب جار هللا157521622522094076

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيزينب ثائر ياقوت صابر157531622522095001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0067.71للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيزينب واثق عبد مكي157541622522095002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0073.71للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيطيبة تقي طالب بدر157551622522095004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيغدير رياض طالب بدر157561622522095005

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية463.0066.14للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى تطبيقيمروه رعد عامر علي157571622522095007

كلية العلوم/جامعة كربالء577.0082.43ثانوية الثريا للبناتتطبيقيابتهال عمر عبد الرزاق عاشور157581622522097002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الثريا للبناتتطبيقيامنة حمزة عباس كطافة157591622522097004

كلية العلوم/جامعة البصرة583.0083.29ثانوية الثريا للبناتتطبيقيايمان محمد سلطان ابراهيم157601622522097007
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0063.86ثانوية الثريا للبناتتطبيقيايناس صالح حسن عبيد157611622522097008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية الثريا للبناتتطبيقيبتول وليد نجم عبد هللا157621622522097009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية الثريا للبناتتطبيقيرباب مثنى طالب ناصر157631622522097017

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزهراء بدران حسين امير157641622522097020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزهراء طاهر رضا محمد157651622522097022

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب صبري هود يعقوب157661622522097025

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب محمد حبيب علقم157671622522097029

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الثريا للبناتتطبيقيشهد علي نادر عباس157681622522097034

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0076.57ثانوية الثريا للبناتتطبيقيضحى حكمت إبراهيم ياسر157691622522097036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الثريا للبناتتطبيقيعبير عمران عبد الجليل إبراهيم157701622522097039

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيغدير جميل سبتي عبود157711622522097040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية الثريا للبناتتطبيقيغدير جهاد عبد الجليل خلف157721622522097041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء ماجد خلف محمد157731622522097043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة حسين هاني جابر157741622522097044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة طالب قاسم محمد157751622522097046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة كريم موسى حسن157761622522097050

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمنى عادل يعقوب محمد امين157771622522097053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمها قاسم يوسف يعقوب157781622522097054

كلية العلوم/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية الثريا للبناتتطبيقينبأ فتحي جاسب مسلم157791622522097056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية الثريا للبناتتطبيقينور الهدى احمد ناصر حبيب157801622522097058

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00ثانوية الثريا للبناتتطبيقينور عبد االمير عبد اللطيف علي157811622522097059

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية الثريا للبناتتطبيقينور نبراس حمود حميد157821622522097061

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية596.0085.14ثانوية الثريا للبناتتطبيقيهبة عبد هللا جاسم محمد157831622522097063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية المآثر للبناتتطبيقياديان هاني جلوب حميدي157841622522100001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية المآثر للبناتتطبيقياسيا سلمان سعيد طه157851622522100003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية المآثر للبناتتطبيقيافنان وسام عبد االمام عبد الصاحب157861622522100005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية المآثر للبناتتطبيقيالصفا ماجد حمزة عباس157871622522100006

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية589.0084.14ثانوية المآثر للبناتتطبيقيايات عبد هللا حمادي عبد الخضر157881622522100007

كلية الزراعة/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية المآثر للبناتتطبيقيبنين عالء محسن نايف157891622522100008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية494.0070.57ثانوية المآثر للبناتتطبيقيحوراء حاتم هاشم جبر157901622522100010

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية المآثر للبناتتطبيقيحوراء حيدر حسين ثامر157911622522100011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57ثانوية المآثر للبناتتطبيقيدنيا فاخر عبد الساده غضبان157921622522100012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية596.0085.14ثانوية المآثر للبناتتطبيقيرسالة صادق طالب غضبان157931622522100013

كلية العلوم/جامعة البصرة600.0085.71ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء احمد طعمة حسن157941622522100016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء دعير كريم مهدي157951622522100018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء رعد شياع كاظم157961622522100019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0078.86ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء محمد شويل مطلك157971622522100021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزينب ماجد شنان عبد الزهرة157981622522100023

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية المآثر للبناتتطبيقيشمس واثق نجم عبد الواحد157991622522100024

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية المآثر للبناتتطبيقيفاطمه حيدر زكي مدلول158001622522100026
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0079.86ثانوية المآثر للبناتتطبيقينور الهدى حيدر عبد الحسين عبد السيد158011622522100028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية المآثر للبناتتطبيقيهدى محمد عبد الرضا اعنايه158021622522100030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيالنبأ العظيم فرات عبد علي موسى158031622522102002

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية460.0065.71اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيبنين حسين فرهود مناتي158041622522102006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بابل576.0082.29اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيبنين عارف حرب عبد الحسن158051622522102007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء عبد الحافظ عبد الجليل كاطع158061622522102014

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء علي عبد علي سلمان158071622522102015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء عمار كاظم فزع158081622522102016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء نائل خضير حسين158091622522102017

كلية الزراعة/جامعة كربالء472.0067.43اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء ياسين غازي يعكوب158101622522102018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب ضياء وناس ظافر158111622522102020

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيساره عالء عبد الكريم عبد الحسين158121622522102023

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيسكينه مجيد خضير غريب158131622522102025

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيعلياء محمد شناوه حمود158141622522102027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57اعدادية بحار االنوار للبناتتطبيقيمريم كريم عبيد هاشم158151622522102034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيرقيه جمعه عوده كرم158161622522103004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة533.0076.14ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيزهراء جعفر صادق شهيب158171622522103006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0069.14ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيهدى نوري محمد عيال158181622522103010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيهناء عبد الحسن حسين جبر158191622522103012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية االهلة للبناتتطبيقيايات جاسب محمد عيدان158201622522104003

كلية العلوم/جامعة البصرة639.0091.29اعدادية االهلة للبناتتطبيقيايات وسام رسمي محمد158211622522104004

كلية العلوم/جامعة البصرة607.0086.71اعدادية االهلة للبناتتطبيقيزهراء سمير جواد كاظم158221622522104009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة566.0080.86اعدادية االهلة للبناتتطبيقيزهراء مطر مشاري صالح158231622522104011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة565.0080.71اعدادية االهلة للبناتتطبيقيسارة عواد عبيد جودة158241622522104013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية569.0081.29اعدادية االهلة للبناتتطبيقيسارة فيصل غالي ناصر158251622522104014

كلية اآلداب/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية االهلة للبناتتطبيقيسلوى عبد العزيز عاجل محسن158261622522104019

كلية علوم البحار/جامعة البصرة519.0074.14اعدادية االهلة للبناتتطبيقيشهد مهند عبد الحسين عزيز158271622522104021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية االهلة للبناتتطبيقيضحى رائد عبد هللا محمد158281622522104022

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل542.0077.43اعدادية االهلة للبناتتطبيقيفاطمة ماجد حميد خياط158291622522104028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية االهلة للبناتتطبيقيمريم وليد فالح شغاتي158301622522104033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29اعدادية االهلة للبناتتطبيقينسرين لقمان عبد الرزاق قاسم158311622522104035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة569.0081.29اعدادية االهلة للبناتتطبيقيوجدان ماجد كامل سدخان158321622522104040

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقياستبرق فاضل مطر شامل158331622522112001

كلية الزراعة/جامعة البصرة493.0070.43ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيانوار قيصر عبد الرحمن مبارك158341622522112002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيبنين نادر كريم علي158351622522112004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيحوراء عالء صبيح هاشم158361622522112005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيزهراء احمد ابراهيم علي158371622522112006

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار427.0061.00ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيزهراء حمزه عبد الزهره عبد الرضا158381622522112007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيزهراء عالء طالب عبد الكريم158391622522112008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيزينب عدنان حسين غاوي158401622522112010
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيزينب عالء خير هللا هاشم158411622522112011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيضحى حسين صباح سلمان158421622522112013

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيمعصومه خلف جاسم محمد158431622522112015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الهاشميات للبناتتطبيقيندى مرتضى خالد عبد هللا158441622522112016

كلية التربية/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيانعام رياض عبد الحسين عنيد158451622522113003

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيايه علي عبد المحسن ريحان158461622522113004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيحنين قيس عبد الحر عبد احمد158471622522113009

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيزهراء ميثاق عبد احمد عبد الحسين158481622522113015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيزينب عادل عوده خلف158491622522113017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيزينب كاظم محمد كاظم158501622522113019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيزينب موفق كبريت عبد هللا158511622522113020

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيسكينه وصفي طاهر اوحيد158521622522113021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيمنتهى والي اعريبي فياض158531622522113024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيناديه ضمد صدام مهلهل158541622522113026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة542.0077.43ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقينور الهدى زياره ضايف حميد158551622522113027

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيهدى هيثم صبيح شبيب158561622522113028

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية608.0086.86ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيايمان اياد كاظم صينخ158571622524001002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيرند وضاء مزهر حسن158581622524001004

كلية علوم البحار/جامعة البصرة520.0074.29ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيطيبه اسعد حسين جار هللا158591622524001006

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0084.71ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيعال طالب عبد الرضا مسلم158601622524001007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عمار سالم عبد الحسين158611622524001008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة628.0089.71ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه مؤيد عبد العباس عوده158621622524001009

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيلبنى طلعت حسين خلف158631622524001010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقينور العقيله ياسين خضير مبارك158641622524001013

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيازهار عبد الرزاق عاشور عشاوي158651622524002001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقياالء عالء ابراهيم عبد الكريم158661622524002002

كلية اآلداب/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيام البنين احمد راضي علي158671622524002003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيامينة سلمان عبد الكريم عباس158681622524002004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0088.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيايناس علي سمين ابراهيم158691622524002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيبنين رائد حسن علي158701622524002007

كلية الزراعة/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيبنين قصي محمد عبد الرضا158711622524002009

كلية الزراعة/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيتبارك ثائر عبد هللا سعيد158721622524002010

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيتبارك سعدي تايه طعمة158731622524002011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيحوراء احمد فنجان لعيبي158741622524002013

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيرنا جودت عبد الكاظم مطر158751622524002014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيريام رياض صالح حسن158761622524002015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي حسن عبيد158771622524002016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب جعفر ناصر عبيد158781622524002021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد كاظم علي158791622524002022

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية593.0084.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب ناجح غازي شندي158801622524002024
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسارة محمد سالم حمدي158811622524002025

كلية الزراعة/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيشيماء علي ناصر جاسم158821622524002028

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية588.0084.00ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيصفا كاظم جواد كاظم158831622524002029

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيعواطف حيدر عبد الحسين مذكور158841622524002030

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة496.0070.86ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيغنيه حبيب قاسم علي158851622524002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيفاطمة اياد سوادي محمد158861622524002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حازم كاظم شناوة158871622524002033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حبيب قاسم محمد158881622524002034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمروة محمد ابراهيم عاكول158891622524002038

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0095.57ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمريم حسين خير هللا جبر158901622524002039

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الحسن عبد االمير عبود158911622524002042

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل479.0068.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقينجالء سمير علوان ياسين158921622524002044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقينور حيدر حميد خصاف158931622524002045

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهبة علي زاير كاظم عاتي158941622524002046

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهبة مسلم حميد عبد الرزاق158951622524002047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة578.0082.57ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيبدور محمد ناصر ميرزه158961622524003001

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيجميله عبد المجيد حميد فدعم158971622524003002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي نعمه مطلك158981622524003004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز637.0091.00ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيزينب رائد صالح صمد158991622524003006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية زهور حمورابي االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الزهره ثجيل غضبان159001622524003009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق تطبيقيبنين باسم هاشم علي159011622524004002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية461.0065.86االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام جعفر الصادق تطبيقينور الزهراء صباح حسن عبد الوهاب159021622524004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيأبرار عبد الكريم كاطع عبد159031622524005002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيايات حسين علي محسن159041622524005004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية580.0082.86ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيايالف مصطفى فهد محسن159051622524005005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيبشائر يحيى فاضل محمد159061622524005007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيتقى جاسم خضير مطر159071622524005008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيحوراء جاسم محمد عباس159081622524005009

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيحوراء ناظم خلف فجر159091622524005010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيحوراء يوسف محمد مشاي159101622524005011

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيرؤيا نبيل ابراهيم محمد159111622524005014

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0070.43ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيرباب خير هللا شنون موسى159121622524005015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيروان حسين علي نوري159131622524005016

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0079.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسن سلمان مزعل159141622524005018

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزينب شاكر علي عباس159151622524005021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0095.43ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيزينب وليد عاشور محمد159161622524005023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيساره اسكندر جالب لطيف159171622524005024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيسلمى ثامر محمد محمود159181622524005025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حسن حسين حسن159191622524005028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خلف طراد صحن159201622524005030
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيكوثر جواد كاظم فرحان159211622524005033

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد بريسم عبد الحسين159221622524005034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمريم كريم جاسم جبر159231622524005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمريم كمال عواد علي159241622524005036

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيمقدس نعمه سلمان نعمه159251622524005038

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقينور الهدى حيدر علوان عبد159261622524005042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية481.0068.71ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عقيل جاسب خضير159271622524005043

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.5297.36ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقينور الهدى علي عبد الحميد عبد الغني159281622524005044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقينور شايع عبود خريبط159291622524005045

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقينور عماد محمد علي احمد159301622524005046

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقينور وليد محسن علي159311622524005049

كلية اآلداب/جامعة واسط470.0067.14ثانوية الرازي االهلية للبناتتطبيقيهاله مالك جعفر لعيبي159321622524005051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيابرار وميض جاسم محمد159331622524006001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية530.0075.71ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيايات هيثم طالب عبد ربه159341622524006002

كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزهراء عالء حميد ثامر159351622524006004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيسكينة عبود عبد الرحمن عبود159361622524006008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0090.57ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيمريم عالء فاضل درويش159371622524006011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيمالك هيثم مصطفى عبد الواحد159381622524006013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقياالء صالح عبد المهدي شبيب159391622524007002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بابل585.0083.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين رعد عبد عبد السيد159401622524007004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين ناظم عبد الكاظم علي159411622524007007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيدينا عبد هللا غالب عبد هللا159421622524007008

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيرسل مهدي جلوب كريم159431622524007009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيروان ابراهيم كاظم مزيد159441622524007011

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيروان علي سعيد حسن159451622524007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم الزم159461622524007013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزهراء مصطفى صبري قاسم159471622524007016

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب صالح عذاب نعيثل159481622524007021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب ضياء الدين عامر نجم159491622524007022

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0095.43ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيسماح غسان حمود جاسم159501622524007023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيشهد عباس عبد علي عبود159511622524007024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبود احمد159521622524007025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيفاطمه فراس قاسم عبد الحسين159531622524007026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد عبد الحسن الزم159541622524007027

كلية الزراعة/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمنى عالء عبد اللطيف زيد159551622524007029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينادين علي سامي هاني159561622524007030

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية587.0083.86ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور منعم فاضل سلمان159571622524007035

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقياسراء زهير صبيح مهوس159581622524008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيايه صادق جعفر الزم159591622524008002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيتقى محمد عبد اللطيف محمد159601622524008003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيرسل لفته داود سلمان159611622524008005

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء فالح حسج سفيح159621622524008006

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0077.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهرى عالء صالح يوسف159631622524008007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب قحطان محمد ياسين159641622524008008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب قصي عبد العالي عبد السيد159651622524008009

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة698.0099.71ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب وسام عبد الكاظم محسن159661622524008010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيشمس قصي شريف عبد الرزاق159671622524008012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيغدير رعد كامل سلمان159681622524008014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة صبيح عاشور عبد هللا159691622524008015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمروه كريم جعفر عبيد159701622524008016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقينور علي عبد هللا حمود159711622524008017

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار499.0071.29ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيصفا خالد جفال لفته159721622524009007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيفداء عالء عبد الحسين خضير159731622524009011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية600.0085.71ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن سلطان غدير159741622524009013

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز689.0098.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياديان فاضل جاسم محمد159751622524010001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياروى مؤيد منصور قاسم159761622524010002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت476.0068.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياماني جابر حسين علي159771622524010003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0084.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيايمان هاشم عدنان محسن159781622524010004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبدور مؤيد عبد الحافظ جبار159791622524010006

كلية العلوم/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبنين صالح مهدي عبد علي159801622524010007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0089.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبنين طالب سالم بناي159811622524010008

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبنين ميثم محير كريم159821622524010009

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيحوراء حيدر عوفي راضي159831622524010012

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيرقيه عالء جعفر عبد الصاحب159841622524010013

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الرضا خلف159851622524010015

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزهراء مرتضى جليل عبد الرزاق159861622524010016

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز695.0099.29ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزينب صالح عبد القادر عبد الوهاب159871622524010018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية543.0077.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزينب عماد مصطفى منصور159881622524010020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزينب نزار نعمه يوسف159891622524010023

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز697.0099.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيسجى عرفان عبد الجبار طه159901622524010028

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل488.0069.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيسميه منصور جاسم محمد159911622524010030

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيشهد مصعب ابراهيم شاكر159921622524010031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر سالم حسن159931622524010033

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي شاكر عبد الحافظ159941622524010034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الحسين محمد159951622524010035

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه يونس اسماعيل عبد الرزاق159961622524010040

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية481.0068.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيقمر فاضل عباس يونس159971622524010041

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمروه عبد هللا عبد المعبود ياسين159981622524010043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمريم رعد ايوب يوسف159991622524010044

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل557.0079.57ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمالك باسم علي خريبط160001622524010047
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0084.86ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمالك فارس عبد الحافظ جبار160011622524010048

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقينور رواء احمد خضر160021622524010050

كلية علوم البحار/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيياسمين عبد الحسين ايوب يوسف160031622524010052

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيأيثار جاسم محمد جواد عبد الزهره160041622524011001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة580.0082.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياسيل علي كريم عباس160051622524011003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيامنه صباح سلمان محمد160061622524011006

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء629.0089.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياوراس فيحان نجم حسن160071622524011008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايه عبد الحسين جوالن رشك160081622524011011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنان امين عبد العزيز امين160091622524011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنت الهدى علي جلوب فالح160101622524011014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية533.0076.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنين سعد جوده كريم160111622524011016

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنين سعد عبد هللا محمد160121622524011017

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز666.0095.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيتبارك جمال فالح عبد الحسن160131622524011018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيتبارك حامد حمود جاسم160141622524011019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيتبارك ناظم ابراهيم عبد الكريم160151622524011021

كلية علوم البحار/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحنين ميثم هاشم حمدي160161622524011022

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى565.0080.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحوراء سعد عبد الباري هاني160171622524011023

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحوراء عباس لعيبي شهاب160181622524011024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحوراء الزم عوده بريدي160191622524011025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة685.0097.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيرؤى مهند حليم عبد الزهره160201622524011027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزبنب عدنان حسين عوده160211622524011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0075.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء خالد حاتم عبود160221622524011032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء داود سالم خليل160231622524011033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية602.0086.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء صفاء هادي علي160241622524011034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد جبار عباس160251622524011038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد فاضل علي160261622524011039

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب اسماعيل محمد غلوم160271622524011040

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب الحوراء غزوان رزاق رهيف160281622524011041

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين573.0081.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب تحسين علي جاسم160291622524011042

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة688.0098.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب جعفر عبدالواحد كاظم160301622524011043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب رائد سبيط سالم160311622524011044

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل545.0077.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب صباح سامي وهب160321622524011045

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب صباح سعد بدن160331622524011046

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب مرتضى لفته صالح160341622524011047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب مناف حسن عبد الرزاق160351622524011048

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيسجى كريم مشكور محمد160361622524011051

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيسجى وائل حبيب مطرود160371622524011052

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار578.0082.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيسرى ضياء جعفر علي160381622524011053

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيسوالف عبد المجيد عبد الحميد مصبح160391622524011055

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشروق كمال محيبس هامل160401622524011056
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهد ابراهيم عباس حمزه160411622524011059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهد احمد يعقوب يوسف160421622524011060

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0095.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهد صفاء حسن يوسف160431622524011061

كلية العلوم/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيصفا احمد فالح جخيور160441622524011062

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0093.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيضحى فوزي زغير هليل160451622524011065

كلية اآلداب/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيغدير محمود عبد هللا ناهي160461622524011067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى573.0081.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيغدير نمير شاكر طعمه160471622524011068

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة492.0070.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حبيب فاضل احمد160481622524011070

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد العزيز هاشم160491622524011071

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة691.0098.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عادل كريم فليح160501622524011072

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عامر احمد حلحوت160511622524011073

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة695.0099.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحميد نعيم منسف160521622524011074

كلية الزراعة/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ليث حسين جاسم160531622524011075

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ليث كاظم جبر160541622524011076

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيقبس محمد راضي عبد الحسين160551622524011077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمروه عبد هللا كاظم عبد الصمد160561622524011079

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم عالء نصيف جاسم160571622524011080

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم علي حسام عبد علي160581622524011081

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم قاسم كريم ديري160591622524011082

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم هيثم جاسم حمد160601622524011084

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمسره نزار ناصر العيبي160611622524011085

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة690.0098.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمنار علي رياض احمد160621622524011086

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى468.0066.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيميرنا سعد متي بطرس160631622524011088

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار659.0094.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيميعاد ضياء عسكر عبود160641622524011089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينادين رشيد خالد عناد160651622524011090

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0090.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينادين صالح شاكر هاشم160661622524011091

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0093.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور الهدى اياد حامد عجيل160671622524011095

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور فؤاد مجيد زاهد160681622524011098

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور هادي هاشم زهراو160691622524011099

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينوران اكرم احمد هادي160701622524011100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينوره حازم شريف جاسم160711622524011101

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيهاله عثمان جاسم محمد160721622524011102

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياسراء ماهر وفيق ناجي160731622524011104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيايناس علي حسين هليل160741622524014004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيداليا سامر جميل شمو160751622524014007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0093.29ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيشهد فرج خضير يسر160761622524014012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيمروه حمود جاسب حمود160771622524014015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقياسيل اثير ارزوقي عريبي160781622524016001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيرغد كمال احمد عبيد160791622524016003

كلية الزراعة/جامعة البصرة511.0073.00ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمنار صباح عبد الصمد محمد160801622524016006
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كلية الزراعة/جامعة البصرة494.0070.57ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقينور الهدى محمد عبد  الحسن رحيم160811622524016007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقياديان محمد حجايه محيل160821622524017001

كلية العلوم/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيايه هادي خير هللا سالم160831622524017002

كلية العلوم/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيبنين عباس محمد فاضل160841622524017004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيبنين عقيل عبد االمير حميد160851622524017005

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيرسل مثنى علي حبيب160861622524017006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل502.0071.71ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيطفوف ستار ياسين خضير160871622524017009

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز691.0098.71ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ضياء عبد الوهاب رحمه160881622524017011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيآيات حاتم جبر طعمة160891622524018001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقياسراء طارق كريم محسن160901622524018002

كلية علوم البحار/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيامنه حسين لفته محسن160911622524018003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيرجاة عماش خليف جويد160921622524018004

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0086.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيمريم اياد عثمان جاسم160931622524018012

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء رائد جبار حسن160941622524018013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيام البنين خالد خليل ابراهيم160951622524019002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيامنة ناصر سلمان داود160961622524019003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيبتول مناضل عبد الحسين موسى160971622524019005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيتبارك جمال سالم شهيد160981622524019006

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيجنات صالح حمادي جازع160991622524019007

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء رياض عبد االمير وناس161001622524019014

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية550.0078.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء قاسم محمد مهدي161011622524019015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة601.0085.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب علي طالب محمد علي161021622524019021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب كاظم يوسف عباس161031622524019023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيسحر مخبر كيطان ميمر161041622524019026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية510.0072.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيسكينة عباس حمزة عباس161051622524019027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيشهد حسن شنيت جودة161061622524019028

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0068.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيضحى منصور عبد الحر عباس161071622524019030

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية605.0086.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيطيبة حازم سامي جمعة161081622524019031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.0095.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاتن اكرم رشيد دهام161091622524019032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حيدر كاسب حمد161101622524019033

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سمير خريبط عبود161111622524019034

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة فايز ناصر شنو161121622524019036

كلية الزراعة/جامعة البصرة488.0069.71ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مهند عبد الخالق تعبان161131622524019037

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمروة سمير شبيب اسماعيل161141622524019038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم امين محمد حسين موسى161151622524019039

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0083.57ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم ناقد احمد وادي161161622524019043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء589.0084.14ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمعصومة قاسم عبادي طاهر161171622524019044

كلية اآلداب/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقينسرين جاسم شري عبد الشيخ161181622524019045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء اسعد طه رجب161191622524019047

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0091.00ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء داود كامل سلمان161201622524019048
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيحوراء مؤيد حمود فالح161211622524021004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيخيرية ماجد عبد هللا حسين161221622524021006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار603.0086.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيفاطمة علي عبود سلطان161231622524021010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيفاطمة هادي احمد ريسان161241622524021012

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة543.0077.57االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقينور الهدى داود تعبان عبيد161251622524021017

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقينور واثق سالم كاظم161261622524021019

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة510.0072.86االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيورود سالم عبد الرحمن خليل161271622524021021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية529.0075.57االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيوفاء سالم نثر ياسين161281622524021023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقياديان ازهر عبد الرضا عبد السادة161291622524022001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية519.0074.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقياسماء نادر يوسف محمد حسين161301622524022003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة483.0069.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقياالء وليد سالم حسن161311622524022004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية485.0069.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيام البنين صبيح سالم موسى161321622524022006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيايات حافظ فالح زاير عطيه161331622524022007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0074.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيايمان فاروق جارح عبد الحسن161341622524022009

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0085.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيحوراء جواد كاظم عبد الواحد161351622524022012

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي رزوقي جمعة161361622524022013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيحوراء غازي فليح حسن161371622524022014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيرقية بارح شريف شهاب161381622524022019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز640.0091.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيرقية راشد جبار عباس161391622524022020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل492.0070.29ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزهراء جاسم ماجد حمود161401622524022021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى545.0077.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزهراء راضي جبار عبد الحسين161411622524022022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى567.0081.00ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزهراء سمير ريسان عبود161421622524022024

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0095.14ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزهراء عمار ثابت طعمة161431622524022026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب اسعد عبد الرحيم جاسم161441622524022029

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك648.0092.57ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيسبأ عدنان لعيبي كاظم161451622524022035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيسجى قيس مهودر لعيبي161461622524022036

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيطيبة كاظم صالح سلمان161471622524022038

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0073.86ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حسين عبد علي حسين161481622524022040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة محمد اسماعيل الزم161491622524022044

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة نوري عبد الرضا زيارة161501622524022045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيمريم سعدون علي نعيم161511622524022047

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز628.0089.71ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيهبة عمار عبد الحسين حمادي161521622524022051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيايمان سالم حمود طاهر161531622524023002

قسم تقنيات المحاسبة-ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيبحر محسن ماجد محسن161541622524023003

كلية الزراعة/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيبنين حسين جاسب عبد هللا161551622524023004

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيفاطمة حيدر كريم خفي161561622524023006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيمريم منذر منعم فليح161571622524023008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة522.0074.57ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيمواهب جواد كاظم هزيل161581622524023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان492.0070.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياديان نبراس فاروق شعبان161591622524024001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياسراء عبد الكريم عبد المجيد عبيد161601622524024002
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قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيافنان محمد شهاب احمد161611622524024003

كلية العلوم/جامعة ذي قار549.0078.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيام البنين خليفة محمد خليفة161621622524024004

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيبتول باسم محمد مشاي161631622524024008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيبتول عدنان جبر حسين161641622524024009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيبنين فوزي صدام حسون161651622524024011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيتبارك عبد الحسين يابر محمد161661622524024012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيجمانه علي حمود مجيد161671622524024015

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء عماد عبد الرزاق جدوع161681622524024018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة576.0082.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد توفيق خضير161691622524024019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرؤى بسام ناصر فالح161701622524024021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرسل حسام عبد الرحمن مصبح161711622524024022

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار562.0080.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرسل محمد حسن كمر161721622524024023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرقية ماجد خنو زوير161731622524024024

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل610.0087.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرهف طارق احمد عبد اللطيف161741622524024025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء قصي عبد الرزاق خليل161751622524024029

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية496.0070.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء وليد غني خليف161761622524024032

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب علي ماهود رسن161771622524024034

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب فاضل خالد فاضل161781622524024035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة680.0097.14ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيسارة خالد نعمة عناد161791622524024036

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة641.0091.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيسرى احمد يوسف ناصح161801622524024037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0078.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيشهد نصير جواد كاظم161811622524024041

كلية العلوم/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيغفران جاسم محمد كاظم161821622524024045

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمة بشير قاسم عبد161831622524024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمة خالد جميل كاظم161841622524024047

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمة ناصر عزيز عبد161851622524024050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة569.0081.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمة ياسر عبد جبر161861622524024051

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيمريم عصام عبد الكريم حسين161871622524024056

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيملك حليم راشد عطيب161881622524024058

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيموضي علي مزبان حادور161891622524024059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينرجس هاني عبد االمير جالوغ161901622524024064

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينور صباح بدران رمضان161911622524024066

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0065.29ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهاجر عبد العزيز ساجت فرحان161921622524024067

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهبة الرحمن علي عبود محمد161931622524024068

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهدى فاضل خالد فاضل161941622524024070

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياسماء علي عودة نتيش161951622524026002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز661.0094.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياالء عباس فاضل مهدي161961622524026003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0073.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياالء كاظم مردان كاظم161971622524026004

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية474.0067.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياالء مشتاق هاني مالح161981622524026005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة624.0089.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيام البنين اسعد حسن لفته161991622524026006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياماني عبود بندر حسون162001622524026008
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة620.0088.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيبتول حامد مردان عبد علي162011622524026009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيبتول صالح مهدي صادق162021622524026010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0093.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيبنين صالح مطشر كطافة162031622524026012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0082.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيحوراء احمد جاسم سلمان162041622524026014

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي حسين هليل162051622524026016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيرقيه احمد عبد الصمد جابر162061622524026021

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0093.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين ناصر عباس162071622524026025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية523.0074.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء صالح هادي ابراهيم162081622524026026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب ضياء عبد العظيم عبد الجليل162091622524026028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد مزيد عبد الكريم162101622524026030

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز671.0095.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيساره ابراهيم مالك ناصر162111622524026031

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيضحى عبد الحليم زهير ضايع162121622524026035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمه باسم محمد حسون162131622524026038

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيقسيمه وارد عبد الحسن عبيد162141622524026043

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز697.0099.57ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيمنار ضياء عبد العظيم عبد الجليل162151622524026045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيمنتهى صبيح قاسم جارح162161622524026046

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار566.0080.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقينبأ علي ماجد صدام162171622524026047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة552.0078.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيندى قيس ناصر طاهر162181622524026048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقينور الهدى حيدر هاشم محي162191622524026049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيوديان حسن سعودي سعدون162201622524026050

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيام البنين ضياء عبد الواحد محسن162211622524027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيبنين شهاب احمد ياسين162221622524027004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة570.0081.43ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيبنين علوان احمد ترياك162231622524027005

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيغدير نجم عبد العزيز عواد162241622524027008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيفاطمة صالح منصور مالك162251622524027009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيفاطمة عباس سعدون ضمد162261622524027010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية496.0070.86ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيمنتهى خير هللا متي عجيل162271622524027012

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينور ابراهيم خليل حنظل162281622524027014

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية467.0066.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيآيات سعد صمد عريبي162291622524028001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0075.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيآيات طالب كاظم صالح162301622524028002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيآيه رشيد حميد بزون162311622524028004

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياديان هيثم عجيل شويع162321622524028006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياستبرق وهب عبد علي عبد الحسن162331622524028007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياسماء خالد كاطع هندال162341622524028008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيأمنه منذر عبد الواحد مزيد162351622524028009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيحصه حمود ابراهيم عبد هللا162361622524028014

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل442.0063.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد امين عبد الحسن خضير162371622524028018

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0088.43ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيساره عبد القادر حمزه عبد العباس162381622524028020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0095.29ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفرح صالح الدين عبد الحسين عساف162391622524028027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد االمير جبار عبد هللا162401622524028029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0067.57ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد عباس عذافه162411622524028030

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية540.0077.14ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينور الهدى كاظم فزع جراح162421622524028032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينوف بدر سبتي مرزوك162431622524028033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيابرار مازن عبد اللطيف احمد162441622524029002

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0087.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقياديان هشام خليل ابراهيم162451622524029003

كلية العلوم/جامعة البصرة599.0085.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيبنين جعفر كاظم عبد الرضا162461622524029005

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية499.0071.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيبنين علي حاجي عبد الكريم162471622524029007

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيتبارك عبد الكريم جبار موزان162481622524029009

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيحنين اسامه مصران راهي162491622524029010

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الكريم جبار خليل162501622524029011

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيحوراء هيثم عبد المجيد يوسف162511622524029012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيرسل اياد عيدان حسن162521622524029013

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز668.0095.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيرقيه جعفر جاسم عباس162531622524029014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيرقية فراس جعفر مسلم162541622524029015

قسم النفط والتكرير-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652.0093.14ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيزهراء قيس عبد الساده عبد الرضا162551622524029019

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز635.0090.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيزينب حسن رحيمه مسلم162561622524029021

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيزينب خير هللا علوان ناصر162571622524029022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيسبأ اسماعيل مطشر محمد162581622524029025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيشذى جبار سلمان سدخان162591622524029026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0091.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيشهد جميل قاسم سعدون162601622524029028

كلية العلوم/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه اسعد علي عبد النبي162611622524029032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيكوثر حسن طعمه علوان162621622524029033

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة595.0085.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيمروة ليث عبد الرحمن ليلي162631622524029035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة569.0081.29ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيميامين حمزه فاضل حمزه162641622524029038

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقينبأ فاخر عيسى شريان162651622524029039

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقينور عبد الحميد ناصر محمود162661622524029040

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0069.00ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيهاجر صفاء عبد الحسين حميد162671622524029041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة564.0080.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيابرار اسعد كاطع محمد162681622524033001

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين مصطفى عطيه رسن162691622524033002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيتبارك زهير هاني موسى162701622524033003

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان612.0087.43ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيرقيه سالم علي حمود162711622524033005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب مكي عالوي داود162721622524033010

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيساره عالء طاهر محسن162731622524033011

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة683.0097.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيشهد حيدر بطي دهش162741622524033012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيطيبه علي قاسم زغير162751622524033013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر438.0062.57ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيعلياء فرحان محسن جياد162761622524033014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيفرح منتظر ناصر علي162771622524033016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية513.0073.29ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمريم سماح فريد عبد ال162781622524033017

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية532.0076.00ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد االمير عبد هللا عفات162791622524033018

كلية العلوم/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمسار مجيد حميد كاظم162801622524033019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0075.86ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينرجس احمد صالح مناتي162811622524033020

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز672.0096.00ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيابرار فيصل شريف عبد162821622524035001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة572.0081.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيايات ادريس حبيب عبد هللا162831622524035002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقياية طارق خلف عليخ162841622524035004

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0095.57ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيحنان هاني عبد الستار حمد162851622524035009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيرقية قحطان حطاب خلص162861622524035011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية545.0077.86ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد عادل كاظم162871622524035013

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة677.0096.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين عبد الكريم حسين162881622524035014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة681.0097.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الكاظم سعيد سيالوي162891622524035015

كلية الزراعة/جامعة البصرة513.0073.29ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزينب حازم جواد احمد162901622524035016

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة673.0096.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد عفات زاجي162911622524035018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسارة فالح عبد الغفور جدوع162921622524035019

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0078.57ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسجى قصي ناصر منسي162931622524035022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيشهد فاضل صالح عباس162941622524035025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيمناسك عبد االمير هاشم عبد هللا162951622524035031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقينور عالء منصور محمود162961622524035033

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيهالة رافد عثمان جاسم162971622524035034

كلية االعالم/جامعة ذي قار450.0064.29ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيامنة حسنين جواد عبيد162981622524036001

كلية العلوم/جامعة ذي قار537.0076.71ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب حافظ جاسب راضي162991622524036004

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية البرهان االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب ناصح سعدون حميد163001622524036005

كلية االعالم/جامعة ذي قار460.0065.71ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيأماني احمد سعدون حميد163011622524038001

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيآمنه عبد الكريم قاسم محمد163021622524038002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيدانيه غسان جميل عبد القادر163031622524038009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهراء جعفر محمود عبد الحسن163041622524038010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر فالح حسن163051622524038011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية468.0066.86ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهرة فيصل صبري محمد163061622524038015

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز701.00100.14ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينب رياض عجيل عطية163071622524038016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عبد الشهيد عبد الحسين163081622524038017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينب علي اسماعيل محمد163091622524038018

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية566.0080.86ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيسجى ستار طالب عبد الرزاق163101622524038020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر465.0066.43ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيشهد فاضل نعمة عبد الرضا163111622524038021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية508.0072.57ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيعلياء نائل عبد الباري يعقوب163121622524038025

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة صفاء نوري فنجان163131622524038027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفرح علي عبد الحافظ سعدون163141622524038028

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل547.0078.14ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيمريم العذراء صادق حميد عبد هللا163151622524038032

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيمعصومة احمد شاكر عبد الصمد163161622524038035

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينبأ رياض عبد هللا عيسى163171622524038037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0088.00ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينور حيدر حسن علي163181622524038040

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة671.0095.86ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينور عبد هللا نجم عبد هللا163191622524038042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة532.0076.00ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينور كامل ابراهيم حبيب163201622524038043

417 من 408صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

البصرة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينورا محمد غالب خزعل163211622524038044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة538.0076.86ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينورا مهند صبيح جاسم163221622524038045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة556.0079.43ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهدى حسين علي عبد هللا163231622524038046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية االلباب االهلية للبناتتطبيقيزهراء دريد احمد عبد163241622524039004

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0083.71ثانوية االلباب االهلية للبناتتطبيقيشمس رافد حامد عذبي163251622524039007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيحنين عباس جبار هواز163261622524040002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيالنا سامان حمه علي فتاح163271622524040005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيشهد فالح عبد الحسين فخري163281622524041008

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتتطبيقيزهراء ضياء حبيب نعمة163291622524043002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتتطبيقيزينب خالد صباح طاهر163301622524043003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتتطبيقيمرسلين صباح عطية كاظم163311622524043005

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية هبة الزهراء االهلية للبناتتطبيقينور الهدى رياض عبد االمام مجيد163321622524043007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقياثار عبد الحسين عبد الواحد حسين163331622524044001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة626.0089.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقياسراء قاسم زغير مشجل163341622524044002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيام البنين حسن ساري صكر163351622524044004

كلية التربية /جامعة الحمدانية445.0063.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيبتول وسام بشير حسن163361622524044006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيبنين ريكان فارس بداي163371622524044008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزمن صالح طالب جاسم163381622524044011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0066.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزهراء حمدان عبد االمير عبد الزهره163391622524044012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0077.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيزهراء ناجي جمعه كويم163401622524044013

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0088.29ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيسبأ علي عبد علي كاظم163411622524044015

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيضحى نوري سالم فالح163421622524044017

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية516.0073.71ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيعقيله يحيى اسماعيل انتيش163431622524044019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية537.0076.71ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيغدير محمد ضايف علي163441622524044020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمه فالح عمران موسى163451622524044024

كلية العلوم/جامعة البصرة631.0090.14ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيفاطمه مقدام سمير عبد163461622524044025

كلية العلوم/جامعة ذي قار543.0077.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيمروه علي عبد الصاحب محمد حسين163471622524044027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار606.0086.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيمروه عمار جواد كاظم163481622524044028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين قادر صالح163491622524044029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقيمالك سامي حايف برغش163501622524044030

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقينبراس صالح جمعه زغير163511622524044032

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية األهلية للبناتتطبيقينجوى محمد سهم ضيف163521622524044033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيحوراء فرحان تسيار عكلة163531622524047004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد علي حسين163541622524047005

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزينب سعد لفتة سعد163551622524047008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيشوق سكر بدر رميض163561622524047010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء محمد علي كندوح163571622524047013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقينور حامد قاسم جابر163581622524047014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيهدى هيثم كامل شايع163591622524047015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيازهار عمار جبار هاشم163601622524048001
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار587.0083.86ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيايات تحسين عبد الكريم حمدان163611622524048003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيايات علي قاسم مال هللا163621622524048004

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيتبارك حسين فاخر عتيوي163631622524048006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة612.0087.43ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيرسل محمد راضي كاظم163641622524048007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيزهراء عكله فزع منصور163651622524048008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة679.0097.00ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيزينب ناصر حاتم خالطي163661622524048011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عباس علي عبود163671622524048012

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيلطف ياسر خشان سمير163681622524048013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0069.86ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد المنعم حمد محمد163691622524048014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0088.43ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقينادية صادق رحمان داخل163701622524048017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيأسيل عقيل عبد الرحمن عبد علي163711622524050001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقياسيا نزار عبد الباري نوري163721622524050002

كلية اآلداب/جامعة البصرة562.0080.29ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقياالء بشير عبد الزهرة عبد علي163731622524050003

كلية العلوم/جامعة البصرة587.0083.86ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيرباب حسين رحمه مدلل163741622524050004

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0096.14ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيريام فالح عبد الكاظم كمون163751622524050006

كلية العلوم/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزهراء صباح محمد عبود163761622524050007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية654.0093.43ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيسجى حامد قاسم عيسى163771622524050009

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيسميه لطيف نزال احمد163781622524050011

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية486.0069.43ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيشهد مهند باقر عبد هللا163791622524050012

كلية العلوم/جامعة ذي قار529.0075.57ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيضحى صفاء حسن هادي163801622524050013

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة621.0088.71ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيعذراء عبد العظيم عبد الرحمن عبد النبي163811622524050014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيمريم عيسى عباس جاسب163821622524050017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة590.0084.29ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقينور الهدى مهدي عبد الرضا وهيب163831622524050019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقينور وسام علي عريبي163841622524050020

كلية العلوم/جامعة ذي قار538.0076.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيام البنين اسعد معتوك ناصر163851622524051005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة591.0084.43ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيايات صبيح روضان ضيدان163861622524051006

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل492.0070.29ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيايمان عبد الرضا عبد علي عبد الرضا163871622524051007

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيبتول رستم شعالن صدام163881622524051008

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيبنت الهدى عصام جرمل صافي163891622524051009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط565.0080.71ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيبنين ثامر غانم يوسف163901622524051010

كلية العلوم/جامعة الكوفة515.0073.57ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيتبارك حسن جواد كاظم163911622524051011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة واسط580.0082.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيحوراء حسين صادق خير هللا163921622524051013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0086.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيدعاء هاتف سهر صلبوخ163931622524051014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى636.0090.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيرباب علي عبد الرضا محمد163941622524051015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيرقيه احمد حسن عبد الرضا163951622524051016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيرقيه مالك مردان حمود163961622524051018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0088.43ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد االمير عبد الساده163971622524051020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهراء عماد جواد عبد الكاظم163981622524051021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهره ناظم لطيف عبد الحسن163991622524051022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب حاتم جابر لفته164001622524051024
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب حامد عبد القاسم جواد164011622524051025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب ضياء غانم عبود164021622524051026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب عدي وطبان خضير164031622524051027

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار551.0078.71ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيسحر عبد الحسين عطيه مكراف164041622524051029

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيشهد فالح حسن خميس164051622524051031

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0094.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيضحى امين عبد هللا علي164061622524051032

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0080.43ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيعلياء سليم ريسان حمود164071622524051034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيغفران مطشر منصور مخيور164081622524051035

كلية العلوم/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حسين سالم ذياب164091622524051036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه شفيع علي هادي164101622524051037

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار654.0093.43ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الجليل نعمه عيسى164111622524051043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار496.0070.86ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمريم وحيد عجيل حسين164121622524051045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينبأ حيدر زوير بطي164131622524051046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينرجس حسام عبد القادر عبد164141622524051047

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقياديان احمد محمد عبد الجبار164151622524052001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيايات عبد الساده حسن جابر164161622524052004

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيحنين عبد الجبار عاشور جبار164171622524052006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيروان مرتضى هاشم مهدي164181622524052008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0067.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء عباس كريم سالم164191622524052009

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء ميثم عبد هللا غالي164201622524052010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الزهره جفات هاشم164211622524052013

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيمريم عامر قدوري مهدي164221622524052015

كلية الزراعة/جامعة البصرة487.0069.57ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيمنار باسم شهيد عبد النبي164231622524052018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقينور الهدى رحيم سعيد الزم164241622524052019

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقينور الهدى يحيى محمد صادق عبد العباس164251622524052020

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقيام البنين مصطفى ناجي جبر164261622524053001

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقيبنين زهير نوري جاسم164271622524053002

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0086.71ثانوية الجنات االهلية للبناتتطبيقينور ماجد عبد الحميد شهاب164281622524053008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة687.0098.14ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقيحوراء داود رمح حسن164291622524055001

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية526.0075.14ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيزينب طالب كاظم عواد164301622524056004

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية520.0074.29ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقينور عبد الناصر محمد سلطان164311622524056013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0081.14ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقينور محمود محمد محمود164321622524056014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيحوراء عباس عذاري خباري164331622524058001

كلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيحوراء فوزي محسن حنون164341622524058002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيسعيده مبارك ياسين مرجان164351622524058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيغدير جواد كاظم عوده164361622524058006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيفاطمه والء حياوي عباس164371622524058008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقينرجس قصي عواد عبد الكريم164381622524058011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0089.86ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقياية محمد عودة مطر164391622524059002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيجمانة محمد حسين نعاس164401622524059004
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيدالل عودة سلمان حمد164411622524059006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيديار عقيل مسلم محمد164421622524059007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيرقية عبد هللا كاظم حسب164431622524059008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ذي قار593.0084.71ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيزينب رعد توهان سلمان164441622524059014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيسكينة طه ياسين خضير164451622524059015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيمريم هادي حميد عويمر164461622524059018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى احمد مرزوك بالل164471622524059020

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقياسراء اديب عبد العباس نعمه164481622524060003

كلية العلوم/جامعة سومر509.0072.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيانوار حسين صبيح حمود164491622524060004

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0080.43ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيرقيه سمير امين بارود164501622524060005

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل495.0070.71ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيزينب وسام عالء عبد اللطيف164511622524060011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى632.0090.29ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيساره حميد مجيد جاسم164521622524060012

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيسجى مزهر عبد الحسن اسكندر164531622524060013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0095.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقياسماء محمد ابراهيم خليل164541622524061001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة650.0092.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيام البنين عبد الكريم فجر جعاز164551622524061003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة657.0093.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيايناس مظفر عبد الستار غانم164561622524061004

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0085.43ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيايه محمود علي عيسى164571622524061005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيبنين ازهر صباح حسن164581622524061006

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0095.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيتبارك امجد كاظم صبيح164591622524061007

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0096.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد الزهره جاسم164601622524061008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيرقيه فالح حسن نجم164611622524061013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيروان ضياء كاظم مكطوف164621622524061015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0092.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيزينب سلمان عبد القادر عبد الحسين164631622524061016

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية464.0066.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيزينب كريم ياسين علي164641622524061018

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة484.0069.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيزينه عبد االمير طه ياسين164651622524061019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة627.0089.57ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيساره عباس فاضل جاسم164661622524061020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة537.0076.71ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيشهد طالب جليل طالب164671622524061022

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة610.0087.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيطيبه رعد صابر برهان164681622524061023

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز687.0098.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيغدير عباس عبد االمير حسين164691622524061024

كلية الزراعة/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سعدون جابر ماضي164701622524061026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0096.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عباس جمعه مكطوف164711622524061027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة وعد حسن سلمان164721622524061029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية517.0073.86ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيمريم حسن جعفر عبد الزهره164731622524061030

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز630.0090.00ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيمريم علي جاسم كرنون164741622524061031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة540.0077.14ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيهدى باسل عبد الرحمن عبد الجبار164751622524061035

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيازهار سعد بندر عجيل164761622524062001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة596.0085.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقياستبرق سالم عاشور درجال164771622524062002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقياسماء رحيم عبد الزهره عبد الحسن164781622524062003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيام البنين صكر مطر علك164791622524062006

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيايه فرقد فاضل كطافه164801622524062011
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0087.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيايه لطيف عبد هللا مزهر164811622524062012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبتول اسعد طه قاسم164821622524062014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبتول علي وطبان عبد الحسين164831622524062016

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيبتول مهند نايف عوده164841622524062017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيحوراء حميد عبد المجيد عبد الكريم164851622524062019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمود صالح مهدي164861622524062020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيخنساء ناظم جاسم محمد164871622524062023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيرباب علي عبد الزهره فاضل164881622524062025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيروان توفيق عبادي حسن164891622524062027

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزهراء توفيق حمادي حيال164901622524062029

كلية علوم البحار/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزهراء سجاد عوده فالح164911622524062030

كلية العلوم/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزينب منذر تعبان كباشي164921622524062034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزينب وميض خليل ناصر164931622524062035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة682.0097.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيسجى عالء غازي محسن164941622524062036

كلية العلوم/جامعة البصرة642.0091.71ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيضحى عزيز نهار عبد العزيز164951622524062037

كلية العلوم/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه سلمان كريم يعقوب164961622524062039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0086.57ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عوده عبد الحسن يوسف164971622524062040

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ناجي محمد علوان164981622524062043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار484.0069.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه هيثم صالح مهدي164991622524062044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0082.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيقنوت مرتضى عباس كاظم165001622524062045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0091.43ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيكوثر ماجد معتوق خضير165011622524062046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينبأ فرات اسماعيل باهض165021622524062052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينبأ كاظم جواد طاهر165031622524062053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة638.0091.14ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينجالء وصفي محمد جايد165041622524062054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0079.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينرجس طالب مرتضى احمد165051622524062056

كلية القانون/جامعة البصرة623.0089.00ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينرجس نبيل عبد الخالق مهدي165061622524062057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0068.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينور فاضل محسن كاظم165071622524062059

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينوران امين غضبان حشف165081622524062060

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0091.86ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينورس جميل ساهي ثابت165091622524062061

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية604.0086.29ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينورق اباذر رزاق جاسب165101622524062062

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتتطبيقيتقوى احمد محمد ديوان165111622524063002

كلية الزراعة/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة علي صالح مهدي165121622524063005

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة512.0073.14ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتتطبيقيمسار موسى مكي نشيش165131622524063006

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار577.0082.43ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيبتول باسم عبد االمير محمد حسين165141622524064001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة558.0079.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيرقيه حبيب حسن قاسم165151622524064003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة684.0097.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيرقيه ماجد حميد خضير165161622524064004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد نجف عبد هللا165171622524064005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0071.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم خير هللا غميس165181622524064007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة614.0087.71ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حميد عبد الحسين خميس165191622524064010

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0087.00ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيمريم قاسم مهاوي سدخان165201622524064013
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة579.0082.71ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقياستبرق مضر حسون محمد165211622524065002

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقياالء نبيل كاظم محمد165221622524065005

كلية الزراعة/جامعة كربالء455.0065.00ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيزهراء سجاد خضير يوسف165231622524065007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية489.0069.86ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيضحى وسام عبد الواحد فالح165241622524065009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة613.0087.57ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيعذراء نعمان ناظم عباس165251622524065010

كلية القانون/جامعة البصرة605.0086.43ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيمريم نعمان ناظم عباس165261622524065013

كلية العلوم/جامعة البصرة632.0090.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقياسيل عالء عبد الحسين محمد حسين165271622524066001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة536.0076.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقياغادير حسن فلك رحمه165281622524066002

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز700.00100.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقياكرام سنان احمد علي165291622524066003

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز693.0099.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيام البنين هادي حسين قاسم165301622524066005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية501.0071.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيايات محمد كاظم لفته165311622524066008

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية595.0085.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيايه عمار اسعد حميد165321622524066010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبركات شاكر نعمه جبر165331622524066013

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبنين راشد احمد صكر165341622524066014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة571.0081.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد الباسط عبد الصمد عبد علي165351622524066015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيحصه لؤي ياسين طه165361622524066017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيحوراء اسعد كاطع جبر165371622524066019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيدانية حيدر عدنان عذافه165381622524066021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0088.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيدانية ناظم جبار الزم165391622524066022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيدعاء منذر نعمه هاشم165401622524066024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0092.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيرباب علي عبد الحسين اسد165411622524066026

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيرند عمار سليم عبد القادر165421622524066027

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0087.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزهراء حميد عبد الواحد جاسم165431622524066029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزهراء طارق هادي عيسى165441622524066030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0068.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزهراء قحطان كنعان مالك165451622524066035

كلية علوم البحار/جامعة البصرة547.0078.14ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزهراء وسام حسن عبد العالي165461622524066037

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0091.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب بهاء الدين فريد ماضي165471622524066039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0092.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب عمار علي حسين165481622524066042

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز683.0097.57ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيساره معد شامل خضير165491622524066045

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيصفد يعقوب يوسف جاسم165501622524066050

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0083.14ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيضحى عقيل عبد النبي عبد الحسين165511622524066052

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة675.0096.43ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيطيبه حيدر عبد الزهره علي165521622524066053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء محمد خلف احمد165531622524066057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمه طالل كاظم كريدي165541622524066058

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عزيز حاتم مهدي165551622524066059

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية492.0070.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمه غسان مجيد عطيه165561622524066060

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة فاضل عبد الحسين عالوي165571622524066061

كلية الزراعة/جامعة البصرة489.0069.86ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي ناجي مهدي165581622524066062

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيكوثر محمد علي مكطوف165591622524066065

كلية االعالم/جامعة ذي قار432.0061.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمريم احسان عبد هللا عبد الحسين165601622524066067
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قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمريم ناصر ضياء ناصر165611622524066069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمالك حيدر عبد الحسن عبيد165621622524066070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0068.43ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمنار مصطفى باقر هاشم165631622524066072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0076.29ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينبأ مخلص سعيد عبد الحميد165641622524066073

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0094.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيندى فائز بدر جراح165651622524066074

كلية الزراعة/جامعة البصرة509.0072.71ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيهاله محمد جواد كاظم عباس165661622524066078

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيهبه هللا يوسف عبد الرضا لفتة165671622524066079

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية570.0081.43ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيحنين زهير عبد الجليل صالح165681622524067001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيزهراء عدنان محمد حميد165691622524067002

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0080.00ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقينبأ جواد مختار غلوم165701622524067006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية472.0067.43ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيزينب علي مفتن شعالن165711622524068002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيساره صادق عبد الكاظم الزم165721622524068003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة527.0075.29ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيبنين خلف عبد الساده احمد165731622524070001

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0084.43ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد علي مرزوق165741622524070002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية470.0067.14ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيزينب هالل مصطفى ابراهيم165751622524070003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة544.0077.71ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حسن علوان خضير165761622524070005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة653.0093.29ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيمريم رسول عبد الرحمن قاسم165771622524070008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيهبه منير محمد محسن165781622524070009

كلية القانون/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية العليم االهلية للبناتتطبيقيزينه صالح حسن بدن165791622524071005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقياسراء محمد جواد حسن قاسم165801622524072001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة659.0094.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقياالء ناصر خلف مشاري165811622524072002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة البصرة692.0098.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيبتول منذر دخيل عبد الساده165821622524072003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة539.0077.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيبراء عبد الخضر حسين خضير165831622524072004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة630.0090.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيتبارك مؤيد علي اعريف165841622524072005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0075.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيدعاء كريم حسين عليوي165851622524072006

كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0065.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيران رحيم جميل محيسن165861622524072007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرزف اسامه فتحي علي165871622524072008

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة/جامعة ذي قار553.0079.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرسل محمود شاكر عبد الرزاق165881622524072009

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرغد عماد صالح موسى165891622524072010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرقيه علي فرهود علي165901622524072011

كلية العلوم/جامعة البصرة629.0089.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيروان حسين محمد نعيم165911622524072012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0092.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء جاسم غالي رومي165921622524072013

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينب احمد محمد سعيد سلمان165931622524072015

كلية اآلداب/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينب مجبل عبد النبي مجبل165941622524072017

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0095.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيساره حسام محمود يوسف165951622524072018

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0092.00ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشمس نزار عباس يعقوب165961622524072020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشهد احمد عبد الكريم عبد الحسن165971622524072021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيصفا محمد كاظم جعاز165981622524072023

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية592.0084.57ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه اسعد طه يونس165991622524072024

كلية الزراعة/جامعة البصرة491.0070.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه حسين عوده ابراهيم166001622524072026
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0089.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه صفاء فاضل منصور166011622524072028

قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية659.0094.14ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد المحسن مصبح166021622524072029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية478.0068.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيلبنى عبد الكريم ميثم كاطع166031622524072030

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية509.0072.71ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمريم سرمد حامد احمد166041622524072031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0080.86ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمريم ضياء سالم علي166051622524072032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمريم هيثم عباس عيسى166061622524072034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيميار رافد نوري رجب166071622524072035

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيزينب فراس عيسى كاظم166081622524074002

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0072.57ثانوية الصراط القويم االهلية للبناتتطبيقيزينب مازن ابراهيم حسين166091622524077001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة البصرة625.0089.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتتطبيقيتبارك ميثم ستار جبار166101622524078002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية487.0069.57ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتتطبيقيخديجة كريم ديوان كزار166111622524078003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة541.0077.29ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتتطبيقيزينب عز الدين اسحاق عبد النبي166121622524078004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0093.00ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتتطبيقيعذراء محمد عبد الحسين صالح166131622524078006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية أبناء الرازي االهلية للبناتتطبيقيوجدان علي عبد هللا مزيد166141622524078011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة573.0081.86ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيام البنين اسماعيل خليل محمد166151622524079001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0081.00ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيروان عبد النبي علي عبد النبي166161622524079002

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيسبأ منذر جاسب غميس166171622524079003

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0083.43ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمة اسماعيل خليل محمد166181622524079004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عدي هاشم محمد166191622524079005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيمريم محمد حسن نوري علي166201622524079007

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية541.0077.29ثانوية بصرياثا االهلية للبناتتطبيقيمسرة كاظم شهيد خلف166211622524079008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0094.29ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتتطبيقيجمانه حسين حميد علوان166221622524082001

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه سعد غانم عصاد166231622524082003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة516.0073.71ثانوية العالمية المتحدة االهلية للبناتتطبيقيمريم عقيل ثجيل شمال166241622524082004

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.0095.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيايمان عبد الرحمن عبد الزهرة عبود166251622524084001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية االمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيبنت الهدى صالح قاسم زعيبل166261622524084002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00ثانوية االمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيزينب رحمن عبد السادة فلوح166271622524084003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة499.0071.29ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزينب ضاحي حاشوش مصحب166281622526001008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينور الهدى احمد شريف عابر166291622526001012

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0063.43ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم عباس عبد الساده166301622526002018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0066.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد الرضا عبد النبي دنبوس166311622526002023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة503.0071.86ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد هللا زغير درويش166321622526002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيشهد حيدر صبري مولي166331622526002027

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة490.0070.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيشهد علي محمد عبد الساده166341622526002028

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.0095.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيصابرين جوني حمد عبيدة166351622526002030

كلية العلوم/جامعة البصرة589.0084.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيلقاء صادق لفته زعالن166361622526002038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة588.0084.00ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم وليد عبد االله عبد اللطيف166371622526002041

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينرجس فيصل كاظم احمد166381622526002043

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبنين عبد الكريم محمد عبد الرضا166391622526002048

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية512.0073.14ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء عقيل عبد هللا مزعل166401622526003005
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيسرى محمد كاظم حسين166411622526003007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء606.0086.57ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيصبا عوده عبود عويد166421622526003010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة486.0069.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمه سوادي صادق عبد الرضا166431622526003013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة563.0080.43ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمه محمود محسن عوده166441622526003014

كلية االعالم/جامعة ذي قار459.0065.57ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينرجس حيدر عمران كحيوش166451622526003018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيسعاد قاسم كاطع عيال166461622527009005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية514.0073.43ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيسميره مكي جسام حمود166471622527009006

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0084.57ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيفاطمه صالح زياره طليب166481622527009007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة567.0081.00ثانوية االحرار المختلطةتطبيقيميعاد ناظم صبيح عبد الحسن166491622527009008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71ثانوية االحرار المختلطةتطبيقينهله ساهي رويح علي166501622527009009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0068.14ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيآيه فراس عبد االمير جليل166511622527010001

كلية العلوم/جامعة القادسية481.0068.71ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيكوثر كاظم كريم شياع166521622527010005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية471.0067.29الخارجياتتطبيقيالتفات علي عبد الحسين لفته166531622528050021

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0067.00الخارجياتتطبيقيامنة كفاح ساجت صباح166541622528050030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة535.0076.43الخارجياتتطبيقيايات حسن جاسم محمد166551622528050042

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29الخارجياتتطبيقيبتول محسن سلمان جاسم166561622528050065

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة496.0070.86الخارجياتتطبيقيتبارك احمد مجيد عبدالكريم166571622528050076

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0084.71الخارجياتتطبيقيتبارك عبد الحسين مهدي عبدالرضا166581622528050078

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية465.0066.43الخارجياتتطبيقيحنين مالح حسن نغيمش166591622528050106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية476.0068.00الخارجياتتطبيقيرهام صباح ضايف دليبح166601622528050141

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43الخارجياتتطبيقيزهراء معتز صالح محسن166611622528050169

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43الخارجياتتطبيقيزينب احمد كاظم عبود166621622528050175

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0074.71الخارجياتتطبيقيزينب ليث قاسم زعل166631622528050197

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية611.0087.29الخارجياتتطبيقيعذراء احمد عبد الواحد حمد166641622528050248

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة532.0076.00الخارجياتتطبيقيعذراء طالب عبود داوود166651622528050250

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0072.00الخارجياتتطبيقيفاطمة حارث عبدالعزيز احمد166661622528050265

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية502.0071.71الخارجياتتطبيقيفاطمة سعيد علي حسين166671622528050271

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0080.57الخارجياتتطبيقيفاطمة فاضل عودة حسين166681622528050274

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29الخارجياتتطبيقيفاطمه علي عبدالحسين شهاب166691622528050285

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0070.00الخارجياتتطبيقيكوثر حاتم شاطي قوي166701622528050297

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة484.0069.14الخارجياتتطبيقيمروة مغامس عبداالمير عبدعلي166711622528050304

كلية اآلداب/جامعة البصرة548.0078.29الخارجياتتطبيقيمروه محمد عبد الغفار محمود166721622528050310

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0066.57الخارجياتتطبيقيمريم صالح حسن كاظم166731622528050316

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية490.0070.00الخارجياتتطبيقيمريم علي محمد جدوع166741622528050319

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة528.0075.43الخارجياتتطبيقيمريم عمران جمعة عبدالحسن166751622528050320

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0092.29الخارجياتتطبيقيمريم مجيد محمد زكي مهدي166761622528050321

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز638.0091.14الخارجياتتطبيقيميامين عبد الرزاق عبد السيد موحي166771622528050337

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71الخارجياتتطبيقينورالهدى علي داغر رحيمه166781622528050376

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43الخارجياتتطبيقيهدى عدي ياسر ناصر166791622528050392

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة524.0074.86الخارجياتتطبيقيهدى عيسى حاجم سلطان166801622528050393
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