
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الكرامة للبنينادبيامير عباس راضي اسماعيل12422211001004

كلية القانون/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الكرامة للبنينادبيباقر محمد موسى جبر22422211001005

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الكرامة للبنينادبيجعفر سعيد مراد جواد32422211001007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين سالم عبدالساده محمد42422211001010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين علي صاحب عويد52422211001012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين غانم منديل عبد62422211001013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين محمد كاظم خلف72422211001016

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الكرامة للبنينادبيحيدر يحيى حمزة عبيد82422211001017

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0080.29اعدادية الكرامة للبنينادبيعبد هللا خالد محسن عبيد92422211001026

كلية القانون/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الكرامة للبنينادبيعبد هللا علي سالم حسين102422211001028

كلية القانون/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الكرامة للبنينادبيعبد هللا كريم هاني عباس112422211001029

كلية القانون/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية الكرامة للبنينادبيعز الدين عالء عبد العزيز عبد الحمزه122422211001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي جبار عويد حسن132422211001031

كلية القانون/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي كريم داود جخم142422211001034

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي نعيم هاني عباس152422211001035

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار حيدر عبد الحمزه حمودي162422211001037

كلية القانون/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد باسم جاسم صالح172422211001041

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد سعد حاتم شمران182422211001042

كلية اآلداب/جامعة بابل484.0069.14اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد صنكول جابر جليف 192422211001043

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد قاسم عريس نعيم202422211001044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى موسى محمد حسين علي212422211001049

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة560.0080.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبياحمد راضي هادي هالل222422211002002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية612.0087.43ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبياحمد عباس كاظم حمزه232422211002004

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبياسعد ظاهر غدير ساير242422211002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيحسنين غالي محمد عواد252422211002012

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0064.00ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيحسين فاهم فرحان خريتي262422211002015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0064.57ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيحيدر عبد الحمزه صالح خليل272422211002020

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيعلي جاسم كردي على هللا282422211002032

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيعلي رزاق تالي بعيوي292422211002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0074.29ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيفرقد يوسف جاسم روضان302422211002037

كلية القانون/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيمحمد محسن اسماعيل ناصر312422211002042

كلية اللغات/جامعة الكوفة454.0064.86ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيمصطفى سليم جواد فنجان322422211002045

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعيادبيمهيمن محمد عبد الزهره باقر332422211002048

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الدغارة للبنينادبياحمد عقيل مشاري هاشم342422211003003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00اعدادية الدغارة للبنينادبياحمد فليح حسن مهاوش352422211003004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الدغارة للبنينادبيامير محمد عبد الزهره لفته362422211003009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الدغارة للبنينادبيجعفر رزاق عواد ماجد372422211003012

كلية القانون/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية الدغارة للبنينادبيجعفر عزيز شباده كاظم382422211003013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة585.0083.57اعدادية الدغارة للبنينادبيجعفر هادي عبيد تاغي392422211003014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية364.0052.00اعدادية الدغارة للبنينادبيحسين حربي علي سلمان402422211003016
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كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية الدغارة للبنينادبيحسين كامل حسن مهاوش412422211003019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل572.0081.71اعدادية الدغارة للبنينادبيحيدر كاظم دروش كاظم422422211003023

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الدغارة للبنينادبيرسول حامد ناجي طراد432422211003025

كلية القانون/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية الدغارة للبنينادبيزين العابدين علي احمد هادي442422211003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد صالح صاحب حسين452422211003029

كلية القانون/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد عادل سامي حسين462422211003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار434.0062.00اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد عناد كاظم عليوي472422211003031

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية الدغارة للبنينادبيعبد هللا خالد حسن ناصر482422211003035

كلية القانون/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية الدغارة للبنينادبيعبد هللا كريم عبد داخل492422211003037

كلية اآلداب/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي عدنان حسين عليوي502422211003040

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الدغارة للبنينادبيكرار حسن مسير ابو الشون512422211003047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0070.43اعدادية الدغارة للبنينادبيمثنى حسن مسير ابو الشون522422211003049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل450.0064.29اعدادية الدغارة للبنينادبيمجتبى حسن مزهر صالح532422211003050

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد باقر رعد رحمان محي542422211003051

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد سعد عبيد حسن552422211003053

كلية القانون/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد طالب حسن حربي562422211003055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية الدغارة للبنينادبيمصطفى حسن عبيد وحيد572422211003058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية الدغارة للبنينادبيمنتظر عامر حسن كسار582422211003061

كلية اآلداب/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية سومر للبنينادبياحمد كاظم شاكر عبد592422211004002

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية سومر للبنينادبيحسن خالد محمد جوده602422211004011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية سومر للبنينادبيحسن سعود فضل فرحان612422211004012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية سومر للبنينادبيحسن محمود طالب حسين622422211004013

كلية اآلداب/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية سومر للبنينادبيحسن مطر حنظل سلمان632422211004014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية سومر للبنينادبيحسين تحسين فاهم جبار642422211004018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية سومر للبنينادبيحسين فليح سرحان ناصر652422211004022

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية سومر للبنينادبيحسين كريم جاري فارس662422211004023

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية سومر للبنينادبيحيدر شاكر محل حسن672422211004025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل457.0065.29اعدادية سومر للبنينادبيحيدر غافل دايخ ميش682422211004026

كلية االثار/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية سومر للبنينادبيسجاد قاسم جحيل حسين692422211004030

كلية التربية/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية سومر للبنينادبيسجاد كاظم صبح مصطفى702422211004031

كلية اآلداب/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية سومر للبنينادبيسجاد كامل حمزه تالي712422211004032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية سومر للبنينادبيصدام عالء حسين دخيل722422211004033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان554.0079.14اعدادية سومر للبنينادبيضياء محمد غنون حمادي732422211004034

كلية القانون/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية سومر للبنينادبيعبد الغفار اسعد نور نجيب742422211004035

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية سومر للبنينادبيعبد هللا محمد موسى رضا752422211004037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية سومر للبنينادبيعلي حسين عليوي كاظم762422211004041

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية سومر للبنينادبيعلي عقيل مالح علي772422211004042

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية سومر للبنينادبيعلي مجيد حميد هاشم782422211004044

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية سومر للبنينادبيعلي نبيل عبد الهادي علوان792422211004046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية سومر للبنينادبيمحمد حياوي خريبط مهدي802422211004056
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار469.0067.00اعدادية سومر للبنينادبيمحمد خضير عباس جيجان812422211004057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14اعدادية سومر للبنينادبيمحمد علي شايع جبر822422211004060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية سومر للبنينادبيمهدي محمد غازي غدير832422211004068

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية سومر للبنينادبيهارون جاسم محمد حسين842422211004070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الحمزة للبنينادبيحسين زمان يوسف عبد852422211005005

كلية اللغات/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الحمزة للبنينادبيعباس حسن محمد حمزه862422211005007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل610.0087.14اعدادية الحمزة للبنينادبيعباس عزيز محمود حسين872422211005010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الحمزة للبنينادبيعقيل مسلم صالح فليح882422211005012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي خضير كاطع جبار892422211005014

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الحمزة للبنينادبيكرار حيدر داخل جهادي902422211005018

كلية القانون/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية الحمزة للبنينادبيمحمد حسن صالح مهدي عبيد912422211005020

كلية القانون/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية الحمزة للبنينادبيمحمد حميد كامل عليوي922422211005021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الحمزة للبنينادبيمحمد صادق حسن سيكو عواد932422211005022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار477.0068.14اعدادية الحمزة للبنينادبيمحمد عبد االمير عبد الرضا حسين942422211005024

كلية القانون/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية عفك للبنينادبيسعد نوري فرحان يوسف952422211006008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية عفك للبنينادبيطالب علي مطر ساجت962422211006010

كلية التربية/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية عفك للبنينادبيعباس ستار جابر عبد972422211006011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية عفك للبنينادبيعلي مسلم لطيف حسين982422211006014

كلية القانون/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية عفك للبنينادبيعلي هاشم وناس حسين992422211006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية عفك للبنينادبيمحمد نعمه عبد زيد معن1002422211006021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء586.0083.71اعدادية عفك للبنينادبيمرتضى علي جابر ضاجر1012422211006022

كلية القانون/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية عفك للبنينادبيمصطفى موسى حميد جاسم1022422211006025

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية عفك للبنينادبيمقتدى علي كاظم عطيه1032422211006026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية عفك للبنينادبيمنتظر حسن مشعل دبس1042422211006027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0069.57اعدادية الشعلة للبنينادبياحمد شعيب جابر عويد1052422211007002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86اعدادية الشعلة للبنينادبيامير حسن ناصر جوده1062422211007004

كلية القانون/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الشعلة للبنينادبيجواد كاظم جاسم اكريم1072422211007005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية الشعلة للبنينادبيحسن كامل حسن سعد1082422211007007

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين علي عبد الحسين فرحان1092422211007008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية الشعلة للبنينادبيحيدر محسن ساجت عرين1102422211007012

كلية التربية/جامعة سامراء507.0072.43اعدادية الشعلة للبنينادبيرضا محسن رحم عبيد1112422211007014

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية الشعلة للبنينادبيسجاد عزيز ديان خشان1122422211007017

كلية التربية/جامعة سامراء534.0076.29اعدادية الشعلة للبنينادبيسجاد كريم بريدي ناجي1132422211007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0067.43اعدادية الشعلة للبنينادبيصادق عبد الرضا دايخ عويد1142422211007019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس حاكم عطيه لهمود1152422211007021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس عبيد راضي غضب1162422211007022

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس هادي تكليف رحم1172422211007023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء502.0071.71اعدادية الشعلة للبنينادبيعبد هللا رافع مهدي رضا1182422211007025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0063.29اعدادية الشعلة للبنينادبيعبد الواحد رعد ناظم عبد الواحد1192422211007026

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية الشعلة للبنينادبيقاسم عالوي فليح عبد الحسن1202422211007027
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء565.0080.71اعدادية الشعلة للبنينادبيكرار احمد جبير جيجان1212422211007028

كلية القانون/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الشعلة للبنينادبيمؤمل قحطان حمود وناس1222422211007030

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الشعلة للبنينادبيمحسن كامل كاظم محنه1232422211007031

كلية التربية /جامعة الحمدانية448.0064.00اعدادية الشعلة للبنينادبيمقتدى علي بردان لوتي1242422211007037

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الشعلة للبنينادبيمنتظر جوير هماش جياد1252422211007038

كلية القانون/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية فلسطين للبنينادبياسعد وليد هالل غتار1262422211008001

كلية القانون/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية فلسطين للبنينادبيباقر يونس عبادي غازي1272422211008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء526.0075.14اعدادية فلسطين للبنينادبيجعفر محمود دوسر محمد1282422211008005

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية فلسطين للبنينادبيحسين فاضل عليوي حمزه1292422211008007

كلية القانون/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية فلسطين للبنينادبيسالم صكبان حسن عبد1302422211008008

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية فلسطين للبنينادبيسجاد عقيل هادي صالح1312422211008009

كلية التربية/جامعة سامراء455.0065.00اعدادية فلسطين للبنينادبيعلي قيس حسن كمون1322422211008019

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية فلسطين للبنينادبيمحمد فيصل عبد حسن1332422211008026

كلية القانون/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية فلسطين للبنينادبيمرتضى ماجد عبد علي طوفان1342422211008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية النضال للبنينادبيحسن رياض كاظم جبار1352422211009004

كلية التربية/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية النضال للبنينادبيحسن فؤاد كريم حسن1362422211009005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية النضال للبنينادبيسجاد احمد عبد الحسن حلول1372422211009014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية النضال للبنينادبيسجاد سمير كامل داخل1382422211009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية النضال للبنينادبيطالب عواد عبد الحسين كشيش1392422211009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية النضال للبنينادبيعبد هللا راسم ظاهر جاسم1402422211009021

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية النضال للبنينادبيعلي رحيم عوده زري1412422211009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية النضال للبنينادبيكرار احسان كاظم جبار1422422211009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية النضال للبنينادبيكرار حسين جبار ملهود1432422211009033

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية النضال للبنينادبيكرار ستار جبار عمران1442422211009034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية النضال للبنينادبيكرار كامل عبد ابو خشه1452422211009035

كلية القانون/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية النضال للبنينادبيمحمد رضا عدنان هويدي عوده1462422211009039

كلية القانون/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية النضال للبنينادبيميثم ثامر جاهل نشمي1472422211009043

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية الشامية للبنينادبيابراهيم انور حسين مجباس1482422211010001

كلية القانون/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية الشامية للبنينادبياحمد حليم تكليف عاجل1492422211010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية الشامية للبنينادبياحمد قيس عبد الحسين سرحان1502422211010005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الشامية للبنينادبيازهر كاظم جليل جبار1512422211010006

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الشامية للبنينادبيحر محمد حسن حمزه1522422211010007

كلية القانون/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية الشامية للبنينادبيحسين علي هاشم خريبط1532422211010011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الشامية للبنينادبيحيدر خليل كاظم عبد الزهره1542422211010014

كلية اللغات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الشامية للبنينادبيعبد العباس مالك عبد العباس شلتاغ1552422211010022

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0068.29اعدادية الشامية للبنينادبيعلي سالم كاظم محسن1562422211010027

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الشامية للبنينادبيعلي عقيل محمد حسن مهدي1572422211010029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الشامية للبنينادبيمنصور سامي خومان شالكه1582422211010038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0068.43اعدادية غماس للبنينادبياحمد سالم مدلول جياد1592422211011002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية غماس للبنينادبياسعد فالح تومان حسون1602422211011004
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية غماس للبنينادبيحسين خيري محسن جاري1612422211011014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء584.0083.43اعدادية غماس للبنينادبيحسين عباس عبد الكاظم كاطع1622422211011015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان447.0063.86اعدادية غماس للبنينادبيحسين كامل فرحان عطيه1632422211011017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية غماس للبنينادبيرسول قايد عبد االمير لطيف1642422211011022

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية غماس للبنينادبيزيد حميد اعبيس عبد علي1652422211011024

كلية القانون/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية غماس للبنينادبيسعيد صادق عبيد مضيعن1662422211011025

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية غماس للبنينادبيصدام شاكر جاسم لفته1672422211011026

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية غماس للبنينادبيصالح حسن هادي عبهول1682422211011027

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0061.71اعدادية غماس للبنينادبيعلي احمد جهادي سلطان1692422211011030

كلية التربية/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية غماس للبنينادبيعلي عبد هللا حمزه رويضي1702422211011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية غماس للبنينادبيعلي وسيم ياس خضير1712422211011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0067.43اعدادية غماس للبنينادبيفاضل عباس جاسم محمد1722422211011037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط480.0068.57اعدادية غماس للبنينادبيمؤمل سالم جاسم محمد1732422211011039

كلية القانون/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية غماس للبنينادبيمحمد جابر مهدي برهان1742422211011041

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية غماس للبنينادبيمحمد قاسم هلوس علي1752422211011044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل598.0085.43اعدادية غماس للبنينادبيموحان حمزه جبار رضا1762422211011050

كلية اآلداب/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية غماس للبنينادبيناصر حسين حيوان كشاش1772422211011051

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية غماس للبنينادبيوائل مهران عمار حسن1782422211011053

كلية القانون/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية غماس للبنينادبييوسف سعود سياب كاظم1792422211011054

كلية القانون/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية غماس للبنينادبييوسف كريم كاظم عويز1802422211011055

كلية اآلداب/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية غماس للبنينادبيحسين ذياب كاظم عبيد1812422211011057

كلية القانون/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية المصطفى للبنينادبيابا تراب ماجد حميد سعد1822422211012002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0065.71اعدادية المصطفى للبنينادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل1832422211012003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية المصطفى للبنينادبيجهاد حافظ محمد راضي1842422211012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين رزاق عبد رهيف1852422211012010

كلية القانون/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عبد جاسم عبد1862422211012011

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر حسن حسين حمزه1872422211012012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية المصطفى للبنينادبيزيد رزاق عبد فلحي سلمان1882422211012013

كلية الفقه/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق رعد جواد كاظم1892422211012016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا حسين علي سلمان1902422211012019

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا عبد الزهره جبار كاظم1912422211012021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل463.0066.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي محسن حداوي حسن1922422211012025

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي واصف كاظم عبد1932422211012026

كلية القانون/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي وحيد هادي حافظ1942422211012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية442.0063.14اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار محمد غناوي حسن1952422211012029

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد خضير عباس جاسم1962422211012034

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى سليم داخل مهدي1972422211012037

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى علي مهنه لوفه1982422211012038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عقيل جابر ياسين1992422211012039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف شدهان مزهر ادريس2002422211012047
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كلية القانون/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد احسان فرحان عطيه2012422211013001

كلية القانون/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد حسام صالح عليوي2022422211013002

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية الجواهري للبنينادبيامير فائز محسن كريم2032422211013007

كلية اآلداب/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الجواهري للبنينادبيانور عذاب فاضل علي2042422211013010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الجواهري للبنينادبيحسنين عالء عبيد هدابي2052422211013013

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين باسم محمد مهدي2062422211013014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين حسن حمزه عوده2072422211013016

كلية القانون/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين خالد عبد الكاظم جبار2082422211013017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين عالء عبد الكاظم طارش2092422211013019

كلية اللغات/جامعة الكوفة618.0088.29اعدادية الجواهري للبنينادبيذو الفقار فراس عبد هللا عويد2102422211013023

كلية القانون/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الجواهري للبنينادبيرضا حاتم كريم محمد2112422211013024

كلية القانون/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية الجواهري للبنينادبيعايد قائد ابراهيم جياد2122422211013027

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الجواهري للبنينادبيعباس عدي ابراهيم مالك2132422211013028

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الجواهري للبنينادبيعبد هللا مهدي عبد الحسن بجاي2142422211013030

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي حسين جليل حسين2152422211013034

كلية القانون/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي حسين علي جاسم2162422211013035

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد الصادق صفاء حسن عليوي2172422211013046

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية الجواهري للبنينادبيمرتضى هاشم حسين جبر2182422211013055

كلية القانون/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى احمد رحمن كريم2192422211013056

كلية القانون/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى صالح هادي عباس2202422211013059

كلية القانون/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى علي شناوه حمود2212422211013060

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى فارس صالح جماح2222422211013061

كلية القانون/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى ناصر رحم حلواص2232422211013062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار439.0062.71اعدادية الجواهري للبنينادبيموسى عامر عبود لعيبي2242422211013064

كلية القانون/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية الجواهري للبنينادبيياسر علي طارق جعفر2252422211013066

كلية القانون/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الجواهري للبنينادبييحيى علي عبد الحسين مهدي2262422211013067

كلية الفقه/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيجعفر حامد كاظم حميدي2272422211016003

كلية اآلداب/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيسجاد حسن جفات اليخ2282422211016005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة571.0081.57اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيسجاد كريم كاظم هاشم2292422211016006

كلية التربية/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيمنتظر راضي نعيم ابو سوده2302422211016009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية الصالحية للبنينادبيآدم فاضل محسن كاظم2312422211017001

كلية القانون/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية الصالحية للبنينادبيابراهيم كاظم جزار حسن2322422211017002

كلية التربية/جامعة القادسية536.0076.57ثانوية الصالحية للبنينادبيحسن شاكر خليل ابراهيم2332422211017007

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين قاسم ابو هديله سلمان2342422211017011

كلية القانون/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية الصالحية للبنينادبيذو الفقار علي عبد الهادي جاسم2352422211017014

كلية التربية/جامعة القادسية508.0072.57ثانوية الصالحية للبنينادبيصالح مهدي شاكر حسون2362422211017018

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية الصالحية للبنينادبيعلي عبد الحسين كاظم جخميو2372422211017021

كلية التربية/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية الصالحية للبنينادبيعلي هادي شاكر حسون2382422211017023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية612.0087.43ثانوية الصالحية للبنينادبيكاظم باسم كاظم حسن2392422211017024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00ثانوية الصالحية للبنينادبيمحمد عبود عبيس جاسم2402422211017026
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كلية القانون/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية الصالحية للبنينادبيمرتضى باسم كاظم حسن2412422211017028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل474.0067.71ثانوية الصالحية للبنينادبيمسلم قيس حاتم جبر2422422211017031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية الصالحية للبنينادبيمصطفى سلمان فالح شنشول2432422211017032

كلية القانون/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية الصالحية للبنينادبيمنتظر عواد كاظم حسين2442422211017033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية اليرموك للبنينادبيحمزه مشير حمزه وحيد2452422211018003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0075.71ثانوية اليرموك للبنينادبيسجاد محمد رحيم خزن2462422211018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية اليرموك للبنينادبيعبد هللا سعد رحيم جبر2472422211018006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية اليرموك للبنينادبيعبد هللا محمد حاكم خنفر2482422211018007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل557.0079.57ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي احمد عظيم محمد2492422211018008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة455.0065.00ثانوية اليرموك للبنينادبيمؤمل جميل جرميخ عبد2502422211018011

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية اليرموك للبنينادبيمنتظر عبد علي جعفر عبد الصاحب2512422211018013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14ثانوية اليرموك للبنينادبييعقوب باسم عبيس محمد2522422211018015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية العراق للبنينادبيامير عماد عمار ذرب2532422211019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية العراق للبنينادبيحسن نصير صالح فهد2542422211019003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية العراق للبنينادبيحسين مكي عبد علي ذرب2552422211019004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية العراق للبنينادبيرضا جبار كاظم حمود2562422211019006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية العراق للبنينادبيضياء حاكم مطشر محيسن2572422211019008

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية العراق للبنينادبيعبد هللا حاكم قيس شالكه2582422211019009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية العراق للبنينادبيكرار حيدر جاسم حسين2592422211019010

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حسين عبد الزهره عبد علي2602422211019012

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية العراق للبنينادبيموسى علي حسين مشعان2612422211019014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0064.29اعدادية العراق للبنينادبينجاح حسن جميل نعمه2622422211019015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية نفر للبنينادبياحمد جاسم ساجت سدخان2632422211020001

كلية القانون/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية نفر للبنينادبيامير عاجل وادي رهيو2642422211020004

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة567.0081.00اعدادية نفر للبنينادبيجواد بريهي كاظم حميدي2652422211020006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0070.00اعدادية نفر للبنينادبيحسين احمد عبد هللا صالح2662422211020009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية نفر للبنينادبيحسين ادريس عليوي عبد2672422211020010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية نفر للبنينادبيحسين شهاب مرجان كميتان2682422211020012

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية نفر للبنينادبيرسول حسن ساجت سدخان2692422211020019

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية نفر للبنينادبيسجاد احمد فيصل حسون2702422211020020

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00اعدادية نفر للبنينادبيعباس كريم راهي عفص2712422211020024

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية نفر للبنينادبيعباس محمد عبد هللا صالح2722422211020025

كلية القانون/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية نفر للبنينادبيعبد العليم حامد جندي عبد2732422211020027

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية نفر للبنينادبيعبد هللا احمد فيصل حسون2742422211020028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية نفر للبنينادبيعلي هادي مزهر كزار2752422211020030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية663.0094.71اعدادية نفر للبنينادبيغزوان صالح حسون سلمان2762422211020031

كلية اآلداب/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية نفر للبنينادبيمحمد ابراهيم كاظم غزال2772422211020032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية نفر للبنينادبيمحمد دكمان حسين عبد الساده2782422211020033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية نفر للبنينادبيمحمد عدنان عبد ياسر يوسف2792422211020035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية نفر للبنينادبيمصطفى كريم عبد محمد2802422211020037

203 من 7صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية نفر للبنينادبيمصطفى ميزر حاكم هزار2812422211020038

كلية القانون/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية نفر للبنينادبيمنتظر حسين شنين عباس2822422211020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية التآخي للبنينادبياحمد رياض صالح كاظم2832422211022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية التآخي للبنينادبيارشد حازم عناد حسون2842422211022003

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية التآخي للبنينادبيجاسم محمد عبد مظلوم2852422211022008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية التآخي للبنينادبيحسام الدين ادريس عبد االله شاكر2862422211022009

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية التآخي للبنينادبيحسين محمد اسماعيل شاكر2872422211022016

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية التآخي للبنينادبيحيدر حسن كريم كاطع2882422211022017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية التآخي للبنينادبيرضا توفيق شاكر شالل2892422211022018

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية التآخي للبنينادبيريسان عسكر جري حسين2902422211022021

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية التآخي للبنينادبيزيد معين علي دويخ2912422211022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0075.57اعدادية التآخي للبنينادبيعباس راشد سالم عبد الكاظم2922422211022030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71اعدادية التآخي للبنينادبيعلي صالح شناوه عويز2932422211022034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية التآخي للبنينادبيكرار خالد محمد عليوي2942422211022039

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية التآخي للبنينادبيمؤمل علي عبد الزهره مطشر2952422211022041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد حمزه ناجي جوده2962422211022043

كلية القانون/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد علي عباس جابر رواد2972422211022046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية التآخي للبنينادبيمرتضى محمد كاظم حمص2982422211022047

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية التآخي للبنينادبيمرتضى نجاح مهدي صالح2992422211022048

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86اعدادية التآخي للبنينادبيمصطفى جبار حميد عبد الحسن3002422211022049

كلية اآلداب/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية التآخي للبنينادبيمصطفى سلمان عويز حسن3012422211022052

كلية اللغات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية التآخي للبنينادبيمصطفى محمد جاسم محمد3022422211022053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الثقلين للبنينادبيابراهيم علي ابو الهيل عباس3032422211023001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن احمد كريم شمخي3042422211023005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين شناوه عريبي مطير3052422211023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين وهاب عبادي عبيد3062422211023013

كلية القانون/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر عماد دبوس كاظم3072422211023015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الثقلين للبنينادبيزيد حمزه بدر راضي3082422211023016

كلية القانون/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الثقلين للبنينادبيسليم ثائر ترف سلمان3092422211023018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حسين جبار يوسف3102422211023024

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي خالد عباس سلمان3112422211023025

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي رشيد عوده حسين3122422211023026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة423.0060.43اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي رياض عمران عبيس3132422211023027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي قاسم عباس جاسم3142422211023029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار عادل كريم عبود3152422211023035

كلية القانون/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية الثقلين للبنينادبيمؤمل جاسم محمد حمزه3162422211023037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الثقلين للبنينادبيمجتبى حمزه ابراهيم عباس3172422211023038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد فراس رشيد سعدون3182422211023040

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0060.71اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد فالح حسن سدخان3192422211023041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء559.0079.86اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيجعفر عالء غني عبود3202422211024004

203 من 8صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيحسن امين سعيد ياسر3212422211024005

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيحسين زمان عبد هللا عبد الساده3222422211024007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيحيدر امجد غازي غضب3232422211024008

كلية القانون/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيحيدر جواد كاظم جاسم3242422211024009

كلية اآلداب/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيزيد النار حامد صريف مسير3252422211024011

كلية القانون/جامعة القادسية527.0075.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعبد الرحمن احمد جاسب محمد3262422211024013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعلي اسماعيل خليل سوادي3272422211024014

كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيعلي ياس عباس كريم3282422211024016

كلية القانون/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيمحمد عبد الحمزه داخل جبر3292422211024019

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيمحمد ناجي عيسى موسى3302422211024021

كلية القانون/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيمرتضى تركي فيصل عبيد3312422211024022

كلية القانون/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيمصطفى فارس زماط عبد الرضا3322422211024026

كلية القانون/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعيادبيمنتظر رحيم خليل دواس3332422211024029

كلية القانون/جامعة القادسية631.0090.14ثانوية المهاجرين للبنينادبياحمد كاظم سرهيد حسين3342422211025001

كلية القانون/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسن احمد حامد رحمان3352422211025004

كلية القانون/جامعة القادسية496.0070.86ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسين احمد حامد رحمن3362422211025007

كلية القانون/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسين فاضل جواد كاظم3372422211025008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0066.71ثانوية المهاجرين للبنينادبيحيدر علي ياسين صاحب3382422211025009

كلية القانون/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية المهاجرين للبنينادبيغفار محسن جبر حسين3392422211025015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية المهاجرين للبنينادبيمرتضى هاني فضاله حسين3402422211025017

كلية التربية/جامعة القادسية529.0075.57ثانوية المهاجرين للبنينادبيمقتدى حسن عبد فيصل3412422211025018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الجمهورية للبنينادبيابراهيم حسون داخل حمزه3422422211027001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية الجمهورية للبنينادبيايهاب سمير كاطع دهدار3432422211027004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسنين عبدالكريم عباس عجيل3442422211027006

كلية القانون/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين عقيل شريف كاظم3452422211027008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين عواد زغير علوان3462422211027009

كلية القانون/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية الجمهورية للبنينادبيرضا يحيى راضي طنش3472422211027012

كلية االثار/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الجمهورية للبنينادبيعباس جودت عبدالكاظم عليوي3482422211027015

كلية القانون/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي حسين جابر محمد3492422211027018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الجمهورية للبنينادبيكاظم مرزه نعمه راضي3502422211027019

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الجمهورية للبنينادبيمحمد ضاري جابر عامر3512422211027020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الجمهورية للبنينادبيمحمد نجيب محمد كريمش3522422211027023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الجمهورية للبنينادبيمصطفى محمد راضي جابر3532422211027027

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد صباح عطيوي عيدان3542422211028001

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد علي جبار محمد3552422211028002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان579.0082.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيامير حسين دغم الطيف3562422211028003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية527.0075.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيجهاد عبد العريس جراد حسن3572422211028006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد عامر غالي عبد3582422211028011

كلية االثار/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد ناظم شخير منخي3592422211028013

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيصادق عطيه سايب ظاهر3602422211028016
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كلية التربية/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس كاظم كاطع يونس3612422211028017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد االمير طالب خضير حمزه3622422211028019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد العظيم صالح حساب مرزه3632422211028020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار480.0068.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا سعد عزيز مايش3642422211028022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي كودان كاطع ساجت3652422211028024

كلية القانون/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية سيد االنام للبنينادبيغيث حسين حسن حسين3662422211028026

كلية التربية/جامعة سامراء468.0066.86اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حيدر زغير حسين3672422211028027

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد كاظم وجعان رضا3682422211028028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى احمد حميد جميل3692422211028029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية سيد االنام للبنينادبيمقتدى عباس عبد نجم3702422211028030

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيناصر عيسى راهي مطر3712422211028032

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية سيد االنام للبنينادبيهاني عضبان سايب ظاهر3722422211028033

كلية التربية/جامعة سامراء471.0067.29اعدادية سيد االنام للبنينادبيوالء محسن رميح فليح3732422211028034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0073.43اعداديه الوهج للبنينادبيابراهيم يونس بشيت ربد3742422211030001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29اعداديه الوهج للبنينادبيحسين عزيز عبد الخضر عبد3752422211030011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعداديه الوهج للبنينادبيحيدر حميد هالل دربي3762422211030014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0073.00اعداديه الوهج للبنينادبيحيدر عقيل صالح سعيد3772422211030015

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار425.0060.71اعداديه الوهج للبنينادبيسالم فجر عبيد امسلم3782422211030017

كلية القانون/جامعة القادسية500.0071.43اعداديه الوهج للبنينادبيضياء محسن نعيم منكاش3792422211030021

كلية التربية/جامعة سامراء457.0065.29اعداديه الوهج للبنينادبيعدنان خضير مشعب حلو3802422211030025

كلية التربية /جامعة الحمدانية443.0063.29اعداديه الوهج للبنينادبيعلي مطشر كسار محمد3812422211030032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71اعداديه الوهج للبنينادبيكرار حميد رحمان محمد3822422211030034

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعداديه الوهج للبنينادبيلواء هاتف غافل كاظم3832422211030035

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعداديه الوهج للبنينادبيمحمد سعد جاسم نجم3842422211030037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان543.0077.57اعداديه الوهج للبنينادبيمرتضى خيرهللا حسن اعليوي3852422211030041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت446.0063.71اعداديه الوهج للبنينادبيمشكور علوان عبدالساده لفته3862422211030042

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط491.0070.14اعداديه الوهج للبنينادبيمصطفى محمود شاكر عكله3872422211030045

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت488.0069.71اعداديه الوهج للبنينادبينور منصور علي نور3882422211030050

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء575.0082.14اعداديه الوهج للبنينادبيهادي يوسف مطر هريو3892422211030051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب ادبيحسين رشيد نغيش سراك3902422211032002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب ادبيحسين سلمان كريم دبس3912422211032003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب ادبيعبد الرزاق ابراهيم فارس طعان3922422211032010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب ادبيكرار جاسم كاظم جاسم3932422211032013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب ادبيمؤمل محمد علي جبر3942422211032016

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب ادبيمسلم احمد حسن موسى3952422211032020

كلية القانون/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية النجدين للبنينادبياحمد حسين حمزه خضير3962422211033001

كلية القانون/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية النجدين للبنينادبياحمد عالء صرح دلي3972422211033002

كلية القانون/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية النجدين للبنينادبيامجد ستار اجبير فرج3982422211033004

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية النجدين للبنينادبيتكليف حسن عبيد كاظم3992422211033006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية النجدين للبنينادبيحسين عصام جندي غازي4002422211033009
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كلية القانون/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية النجدين للبنينادبيحيدر حاكم جول عبيد4012422211033013

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية النجدين للبنينادبيرضا كاظم سوادي دهار4022422211033014

كلية اللغات/جامعة الكوفة486.0069.43اعدادية النجدين للبنينادبيعباس خضير حمزه عوده4032422211033017

كلية القانون/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية النجدين للبنينادبيعلي عمران موسى عباس4042422211033020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية النجدين للبنينادبيمصطفى عدنان جبار جاسم4052422211033027

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية النجدين للبنينادبيمقتدى قيس نشمي جبار4062422211033028

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الفاضلية للبنينادبيرعد خضير عباس كاظم4072422211035008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت449.0064.14ثانوية الفاضلية للبنينادبيسجاد توفيق كعيد ماجان4082422211035010

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية الفاضلية للبنينادبيمحمد عادل نفس كريم4092422211035016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط476.0068.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبياحمد اسماعيل عبد الشهيد حسن4102422211043001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيامير عباس مدلول جداوي4112422211043006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيبسام سمير ناصر عبود4122422211043008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيجميل حسن جحيل محسن4132422211043009

كلية القانون/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيحسن فالح حسن جبر4142422211043013

كلية التربية/جامعة الكوفة547.0078.14اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيحسن محمود شالكه عزوز4152422211043014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيحسين علي شنشول غازي4162422211043018

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار446.0063.71اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيحسين عيدان عباس حسين4172422211043019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيحسين مجيد فارس عبد4182422211043020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0073.29اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيرضا محمود محمد ناصر4192422211043021

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0081.14اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيسجاد خالد سوادي غيدان4202422211043022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0070.57اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيضرغام جميل عذاب عباس4212422211043024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة636.0090.86اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيعراق محمد صالح عبد الحسين4222422211043027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيعلي اكبر محمد نعمه كاظم4232422211043028

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيعلي اياد حمزه رداد4242422211043029

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيعلي سمير مشكور كاظم4252422211043031

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار433.0061.86اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيقاسم كاظم فنر عبود4262422211043034

كلية الفقه/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيكرار حيدر راهي حمزه4272422211043035

كلية التربية/جامعة سامراء464.0066.29اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيماجد عدنان ماجد علي4282422211043036

كلية اآلداب/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمحمد عبد الحسين ادنان حسون4292422211043039

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمحمد مهدي كاظم عبد الحمزه4302422211043041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمرتضى يحيى مدلول جداوي4312422211043044

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمصطفى فليح حسن عبادي4322422211043046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيمعتز غانم عبد الهادي جابر4332422211043047

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبينعمه خالد نعمه محمد4342422211043050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينادبيهشام فارس سوادي خضير4352422211043052

كلية التربية/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية التراث األهلية للبنينادبيسجاد حيدر حليم منزل4362422213001009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية التراث األهلية للبنينادبيعلي فارس تكليف لفتة4372422213001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14ثانوية التراث األهلية للبنينادبيعلي فارس كريدي عبيس4382422213001016

كلية التربية/جامعة القادسية521.0074.43ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيأحمد حمزه كريم مطر4392422213011001

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيأحمد حميد حاكم عبد هللا4402422213011002
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كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيحسن هديب عبود عبد الحسين4412422213011003

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيمصطفى حسن حواري عبيد4422422213011006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29ثانوية النبالء االهلية للبنينادبيمنتظر عبد االمير مزهر ادريس4432422213011008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86ثانوية بابل االهلية للبنينادبيحسين علي عبد سرحان4442422213012001

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0060.71ثانوية بابل االهلية للبنينادبيحيدر ابراهيم عزيز جبر4452422213012002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية358.0051.14ثانوية بابل االهلية للبنينادبيعبد الهادي احمد صالح جعفر4462422213012004

كلية القانون/جامعة القادسية549.0078.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينادبيحيدر عماد جبار كاظم4472422213013004

كلية القانون/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينادبيعبد هللا حسين كاظم عذاب4482422213013006

كلية القانون/جامعة القادسية495.0070.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيابراهيم خضير عبد الحسين عبد هللا4492422213018001

كلية القانون/جامعة القادسية521.0074.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين زايد عبد العباس مطر4502422213018008

كلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيسجاد عقيل حميد متعب4512422213018010

كلية القانون/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي حازم محمد لفته4522422213018014

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي فراس راوي عبد4532422213018015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد علي كاظم جاسم محمد4542422213018018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمصطفى طاهر مهدي سعد4552422213018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمنذر عدنان حسين مجهول4562422213018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيكرار علي شناوه عيسى4572422215001004

كلية التربية/جامعة سامراء462.0066.00اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيمحمد قاسم جبار بديري4582422215001007

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسن جميل عباس تالي4592422215003002

كلية القانون/جامعة القادسية502.0071.71ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحيدر عادل عبد زيد عبد الكاظم4602422215003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيسجاد حاكم عبد العباس حمزه4612422215003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيمؤيد محمد خشان كركش4622422215003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيمصطفى كاظم دخيل لغيوي4632422215003014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة452.0064.57ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيمصطفى محمد شكر ياسر4642422215003015

كلية القانون/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيمنتظر جمال عبد محسن4652422215003016

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياثير احمد عبد االمير عبد الحسن4662422215004001

كلية القانون/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياحمد صبري كاظم خلف4672422215004002

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياحمد عادل جاسم عليوي4682422215004003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيامير فليح عطية كاظم4692422215004006

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيذو الفقار حميد حمزه طاهر4702422215004013

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعباس رحيم حسين جبر4712422215004016

كلية القانون/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمحمد كاظم كطوف مزهر4722422215004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعبد عون كريم عبد عون وندي4732422215005009

كلية القانون/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيمرتضى مالك جالب غزاي4742422215005013

كلية القانون/جامعة القادسية527.0075.29ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبياحمد رحيم كريم محمد4752422215006001

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيحمود حاذور غثيث سلمان4762422215006004

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيرسول محمد شنان راضي4772422215006005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة633.0090.43ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعبد هللا فاهم جابر حسان4782422215006010

كلية القانون/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعلي حاكم زغير مشني4792422215006013

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعلي سعد كاظم حسين4802422215006014
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كلية القانون/جامعة القادسية596.0085.14ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعماد عدي عبد الرسول مجيد4812422215006015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية371.0053.00ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمحمد حسن حسين محمد خضير4822422215006017

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمحمد ميثم تركي عطيه4832422215006019

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الحمزه منصور حسن4842422215006020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحسين علي عبد االمير غازي4852422215007006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمرتجى حسن محمد علي4862422215007018

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية عفك المسائية للبنينادبيارشد مهدي زبون عوفان4872422215008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار445.0063.57ثانوية عفك المسائية للبنينادبيازهر حسين جاسم محمد4882422215008002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحسين علي جاسم فيروز4892422215008009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعباس علي نعمه عبد الحسن4902422215008011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0073.00ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعلي سوادي جاسم رداف4912422215008013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية /جامعة الحمدانية543.0077.57ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعلي عدنان جبار دويج4922422215008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء546.0078.00ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمحمد حسان عنيد ناصر4932422215008016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0068.71ثانوية آل بدير المسائية للبنينادبيحيدر جبر كزكوز لفته4942422215009003

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة551.0078.71ثانوية آل بدير المسائية للبنينادبيعباس كرم مسير محمد4952422215009006

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0064.00ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحيدر فاهم كريم محمد4962422215010003

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية االحسان المختلطةادبيحسن عباس هادي عزال4972422217001003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43ثانوية االحسان المختلطةادبيحيدر سليم كاظم محمد4982422217001006

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية االحسان المختلطةادبيسجاد ابراهيم سعيد علي4992422217001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء560.0080.00ثانوية االحسان المختلطةادبيسلطان جميل برهان شلتاغ5002422217001010

كلية اآلداب/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية االحسان المختلطةادبيضرغام احمد سعيد علي5012422217001011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل445.0063.57ثانوية االحسان المختلطةادبيعباس رحيم عبد سالم5022422217001012

كلية التربية/جامعة سامراء470.0067.14ثانوية االحسان المختلطةادبيعبد هللا حليم هادي حسين5032422217001013

كلية التربية/جامعة القادسية530.0075.71ثانوية االحسان المختلطةادبيعلي حليم هادي حسين5042422217001014

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية االحسان المختلطةادبيعلي حمزة مرموص جوزة5052422217001015

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية االحسان المختلطةادبيكريم هاشم محمد كاطع5062422217001018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0067.14ثانوية االحسان المختلطةادبيمحمد فواز عناد عنون5072422217001020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية االحسان المختلطةادبيمحمود حيدر كردي جاسور5082422217001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57ثانوية االحسان المختلطةادبيوليد حسن خلصان علي5092422217001024

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية الكرار المختلطةادبيحسن عقيل خربوط نومان5102422217002003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية الكرار المختلطةادبيكرار بهجت حاكم صالح5112422217002009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0060.43ثانوية الكرار المختلطةادبيمسلم حميد حبيب حميدي5122422217002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية الكرار المختلطةادبيهاشم كمال نجاح مصيرع5132422217002014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء543.0077.57اعدادية العارضيات المختلطةادبيباسم كاظم عبد اليذ5142422217003003

كلية التربية/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية العارضيات المختلطةادبيحسين عبد الرضا عيسى نبهار5152422217003005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية العارضيات المختلطةادبيصادق تركي عطيه عيسى5162422217003007

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71اعدادية العارضيات المختلطةادبيعماد عبد الكاظم جابر فزاع5172422217003011

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14اعدادية العارضيات المختلطةادبيمسلم عقيل رشيد فرحان5182422217003015

كلية القانون/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية العارضيات المختلطةادبيمسلم معان حسين فليفل5192422217003016

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية العارضيات المختلطةادبيمصطفى كريم جواد عواد5202422217003017
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبياحمد حمودي وضح وناس5212422217004001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبياحمد صالح جبر ظاهر5222422217004002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء509.0072.71ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحميد سعيد حمزه شعالن5232422217004009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيسجاد فرحان سامي ناهي5242422217004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعباس علي عبد خليل5252422217004019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي صالح هادي شالل5262422217004021

كلية التربية/جامعة سامراء453.0064.71ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي عبد الحسين بدر سوادي5272422217004022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعناد حسين عليوي كاظم5282422217004024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمحمد صالح عطار داوي5292422217004026

كلية القانون/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبينوفل حمزه كاطع عوده5302422217004030

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيوسام جابر ناصر جواد5312422217004031

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية عين شمس المختلطهادبيأثير قيس كتاب عيدان5322422217005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية عين شمس المختلطهادبيامير رائد جالب بزون5332422217005002

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسين جاسم محمد عبيد5342422217005006

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت461.0065.86ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسين حمود حمزه دخيل5352422217005007

كلية القانون/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية عين شمس المختلطهادبيصالح لفته سرداح درويش5362422217005013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية669.0095.57ثانوية عين شمس المختلطهادبيعلي عادل حافظ عيدان5372422217005016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد حسن فاضل مهدي5382422217005023

كلية القانون/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد عالوي مطر ناصر5392422217005025

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد قاسم عبيد فرهود5402422217005026

كلية التربية/جامعة القادسية529.0075.57ثانوية المرادية المختلطةادبيأمير شعالن عبد كاظم5412422217006001

كلية الفقه/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية المرادية المختلطةادبياسعد شاكر عبد الحمزه سلمان5422422217006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية المرادية المختلطةادبيامجد شاكر عبد الحمزه سلمان5432422217006003

كلية االعالم/جامعة ذي قار420.0060.00ثانوية المرادية المختلطةادبيسعد احمد جبير مطرود5442422217006006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار483.0069.00ثانوية المرادية المختلطةادبيعلي سالم محمد عسكر5452422217006009

كلية التربية/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية المرادية المختلطةادبيعلي شهيد راضي علي5462422217006010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0068.71ثانوية المرادية المختلطةادبيفيصل كاظم شرشاب دعواجي5472422217006013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0083.29ثانوية المرادية المختلطةادبيمحمد راضي عجيل رهيف5482422217006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية مأرب المختلطةادبيحسين عماد عوده كاظم5492422217007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر422.0060.29ثانوية مأرب المختلطةادبيغيث غالب داخل مهاوش5502422217007010

كلية القانون/جامعة القادسية504.0072.00ثانوية مأرب المختلطةادبيمحمد هادي شذر مسير5512422217007013

كلية القانون/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية مأرب المختلطةادبيمحمد يوسف حسن حياوي5522422217007014

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية مأرب المختلطةادبيمرتضى عبد سعود جوده5532422217007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية مأرب المختلطةادبيمنتظر سلمان عبد الساده محمد5542422217007018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبياحمد حسين ادريس جهادي5552422217008001

كلية القانون/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيحسن مجبل حسين علي5562422217008002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0072.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيحسين احمد تكليف عبد هللا5572422217008003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيحسين قاسم كاظم شياع5582422217008004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر426.0060.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيذو الفقار كاظم هادي عبيد5592422217008005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيمحمد حمزة غازي جبر5602422217008009
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كلية القانون/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيمحمد عبد الخالق سوادي مشكور5612422217008010

كلية القانون/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيمحمد عايد داخل عبود5622422217008011

كلية الفقه/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيياسين سجاد سليم جليل5632422217008012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية العدل المختلطةادبياحمد جاسم شالل شاعل5642422217011001

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية العدل المختلطةادبيزهير جابر حاتم عيال5652422217011005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية العدل المختلطةادبيعلي حسين جابر ذاجر5662422217011007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0069.43ثانوية العدل المختلطةادبيمنتظر كريم عبد عريبي5672422217011009

كلية القانون/جامعة القادسية525.0075.00ثانوية الرواد المختلطةادبيابراهيم عداي واعي سرحان5682422217017001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية610.0087.14ثانوية الرواد المختلطةادبيباقر سالم جاسم محمد5692422217017003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الرواد المختلطةادبيحسين ثائر كامل مايح5702422217017005

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة574.0082.00ثانوية الرواد المختلطةادبيحسين هاتف راجي عبد علي5712422217017007

كلية القانون/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية الرواد المختلطةادبيحيدر ثامر كامل هادي5722422217017008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00ثانوية الرواد المختلطةادبيسجاد حسين سامي سكر5732422217017010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان451.0064.43ثانوية الرواد المختلطةادبيمحمد امر جواد رطان5742422217017014

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00ثانوية الرواد المختلطةادبيمحمد قاسم عيسى خشان5752422217017018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية الرواد المختلطةادبيمحمد ميثم عجمي علي5762422217017019

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية الرواد المختلطةادبيمرتضى قيس كريم ابنيان5772422217017022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الرواد المختلطةادبيمسلم عقيل فيصل ابنيان5782422217017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية االزهر المختلطةادبيحسن عايد حسن جادر5792422217021002

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت515.0073.57ثانوية االزهر المختلطةادبيعلي خالد عزيز حنون5802422217021005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0066.14الخارجيونادبيزين العابدين جاسم محمد حسناوي5812422218001132

كلية القانون/جامعة القادسية600.0085.71الخارجيونادبيمؤمل عبد الجبار مهدي علي5822422218001276

كلية القانون/جامعة القادسية586.0083.71الخارجيونادبيمحمد ضياء فرحان الزم5832422218001301

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية خديجة للبناتادبيامال حسن هادي حسن5842422222001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية خديجة للبناتادبيايات حيدر حفاز عرد5852422222001003

كلية التربية/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية خديجة للبناتادبيايات رشيد راجح مسير5862422222001004

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية خديجة للبناتادبيايات زمان كاظم مطير5872422222001005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية خديجة للبناتادبيايات شفيع حسين حمود5882422222001006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية خديجة للبناتادبيتماره عماد جبار كاظم5892422222001008

كلية اآلداب/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية خديجة للبناتادبيحوراء علي جبر مهوس5902422222001010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء صباح عباس محمد5912422222001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء فليح جبري صالح5922422222001014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية خديجة للبناتادبيزينب احمد عواد غضب5932422222001015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية خديجة للبناتادبيزينب حليم ملك عبد5942422222001016

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية خديجة للبناتادبيطيبه حيدر جهاد عبد هللا5952422222001020

كلية التربية/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية خديجة للبناتادبيغسق قاسم ابراهيم ياسين5962422222001022

كلية القانون/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية خديجة للبناتادبيفاطمه حسين عليوي يونس5972422222001023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية خديجة للبناتادبيفاطمه كمال كاظم مجيد5982422222001024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية خديجة للبناتادبيكوثر علي دغيم بدر5992422222001025

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية خديجة للبناتادبيكوثر مصطفى شنشول دكمان6002422222001026
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كلية القانون/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية خديجة للبناتادبيمنى محمد علوان كاظم6012422222001027

كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية خديجة للبناتادبييقين قاسم خضير فليح6022422222001030

كلية القانون/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية السرور للبناتادبيآيات حسين حسان عيدان6032422222002001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية السرور للبناتادبيبنين عبد العباس بهل وساف6042422222002002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية السرور للبناتادبيبنين قياد نعيم محمد6052422222002003

كلية القانون/جامعة القادسية653.0093.29اعدادية السرور للبناتادبيتبارك قاسم جبار حميدي6062422222002005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية السرور للبناتادبيزهراء حاكم حسين علي6072422222002008

كلية القانون/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية السرور للبناتادبيزينب زياد ابو بكر سلمان6082422222002012

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية السرور للبناتادبيسلوى شاكر عودة كاظم6092422222002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0069.86اعدادية السرور للبناتادبيطيبة عباس جاسم حمزة6102422222002018

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية السرور للبناتادبيفاطمة محمود محسن مطر6112422222002022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية السرور للبناتادبيمريم محمد كاظم خلف6122422222002025

كلية التربية/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية السرور للبناتادبينور الهدى قاسم عبد الحسين جبار6132422222002027

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية سكينة للبناتادبيابرار هادي عويدي عبود6142422222003002

كلية القانون/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية سكينة للبناتادبياصاله توفيق داخل محمد6152422222003003

كلية القانون/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية سكينة للبناتادبيايات عبد الحسين عبد الحسن ليلون6162422222003005

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية سكينة للبناتادبيايناس هادي عبد الساده راضي6172422222003006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0060.43اعدادية سكينة للبناتادبيايه علي محمد حسن6182422222003007

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية سكينة للبناتادبيبنين باسم حسن بلص6192422222003008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية سكينة للبناتادبيبنين محمد نشمي عداي6202422222003009

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية سكينة للبناتادبيبنين مردان عنبر هريس6212422222003010

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية سكينة للبناتادبيتقى شهيد هاشم عبد6222422222003012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية سكينة للبناتادبيرشا عبد االمير مجيبل تعبان6232422222003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية سكينة للبناتادبيرقيه كاظم عباس شعالن6242422222003015

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة426.0060.86اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء خالد كشاش نجم6252422222003020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء عقيل عليوي رطب6262422222003022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0072.14اعدادية سكينة للبناتادبيزينب حسين جبار سالم6272422222003024

كلية القانون/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية سكينة للبناتادبيضحى سلمان جبار صدام6282422222003029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية سكينة للبناتادبيطيبه محمود سالم فزاع6292422222003031

كلية القانون/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية سكينة للبناتادبيعذراء رياض جميل موسى6302422222003032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه حاكم نهيت بردان6312422222003034

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه محمد عزيز حسن6322422222003036

كلية القانون/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية سكينة للبناتادبيمريم صالح عباس خضير6332422222003038

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية سكينة للبناتادبيمسار مزهر شاكر كزار6342422222003039

كلية القانون/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية سكينة للبناتادبينرجس سعد محسن صيهود6352422222003042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية سكينة للبناتادبينور صالح عباس خضير6362422222003043

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية سكينة للبناتادبينور عقيل حسن كاظم6372422222003044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية680.0097.14اعدادية سكينة للبناتادبينور موسى عبد شوجه6382422222003045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء528.0075.43اعدادية سكينة للبناتادبينورا سعد تركي نهات6392422222003046

كلية القانون/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية سكينة للبناتادبينوره حسن طالب فرهود6402422222003047

203 من 16صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية سكينة للبناتادبيهبه عباس عبد االمير مرهون6412422222003048

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية سكينة للبناتادبيهدى عباس محمد جواد6422422222003049

كلية التربية/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية الرباب للبناتادبيابرار محمد عبد السادة عبد عون6432422222004002

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الرباب للبناتادبياالء ميثم حميد ناجي6442422222004005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية657.0093.86اعدادية الرباب للبناتادبيبراق ماهر مطلك عبود6452422222004008

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الرباب للبناتادبيبنين ابراهيم مزهر كاظم6462422222004009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الرباب للبناتادبيبنين حسين عيدان ردام6472422222004010

كلية القانون/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية الرباب للبناتادبيبنين علي نعيم عبد6482422222004013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الرباب للبناتادبيبنين هادي ضخير هلوس6492422222004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء حليم كريم محمد6502422222004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية الرباب للبناتادبيروان كريم محمد مرزوك6512422222004020

كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء احمد رياض مجيد6522422222004024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء طالب فضاله دهلوز6532422222004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء عادل ضايع عباس6542422222004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية الرباب للبناتادبيشهد سلمان حليم حسن6552422222004032

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه احمد خزعل عبد الزهره6562422222004035

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه جميل طالب عبد6572422222004036

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه حسين فاضل لفته6582422222004037

كلية التربية/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه فيصل نسيم نوماس6592422222004040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية661.0094.43اعدادية الرباب للبناتادبيكوثر عبد العالي خزعل عبد الزهره6602422222004041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية الرباب للبناتادبيهديل كامل عبد الرضا احتيور6612422222004046

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية النور للبناتادبياسماء كريم عبود جاسم6622422222005002

كلية القانون/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية النور للبناتادبيبنين قاسم جابر داود6632422222005007

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية النور للبناتادبيبنين نعيم غالي راضي6642422222005009

كلية اللغات/جامعة الكوفة483.0069.00اعدادية النور للبناتادبيحنين علي شاكر عبود6652422222005016

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية النور للبناتادبيحوراء عباس جاسم فرعون6662422222005017

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية النور للبناتادبيزهراء حسن عليوي شاهين6672422222005026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية659.0094.14اعدادية النور للبناتادبيزهراء ريسان علي عبد الحسين6682422222005027

كلية القانون/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية النور للبناتادبيزهراء كاظم مهدي زياد6692422222005030

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية النور للبناتادبيزهراء ماجد شاكر عباس6702422222005031

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية النور للبناتادبيزهراء مصطفى كاظم وناس6712422222005032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية النور للبناتادبيزينب احمد نعيم غياض6722422222005034

كلية القانون/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية النور للبناتادبيزينب عالء سعدون عبد6732422222005037

كلية القانون/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية النور للبناتادبيزينه علي مطرود مشكور6742422222005039

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية النور للبناتادبيساره حسن عليوي شاهين6752422222005040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية النور للبناتادبيساره سمير جابر عبد عون6762422222005041

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية النور للبناتادبيساره ماجد عبد عباس حسن6772422222005042

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية النور للبناتادبيسجى حسن جابر عبد عون6782422222005043

كلية القانون/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية النور للبناتادبيشهد سليم مرزوك حسين6792422222005045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية النور للبناتادبيشهد عباس جبار محمد6802422222005046
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كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية النور للبناتادبيعذراء سامي عطيه فرج6812422222005049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية النور للبناتادبيفاطمة حسين شاكر جبوري6822422222005050

كلية التربية/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية النور للبناتادبيفاطمه واثق عواد عبد6832422222005053

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية النور للبناتادبيلمى جهاد عبار ناجي6842422222005055

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية النور للبناتادبيمرام حيدر عبد االمير حميد6852422222005056

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية النور للبناتادبيمريم غالب عوده ضايع6862422222005059

كلية القانون/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية النور للبناتادبينور سالم عبد المحسن عبد عباس6872422222005062

كلية التربية/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية النور للبناتادبيهبه خالد مرزه عبود6882422222005066

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية النور للبناتادبيهديل حسن مظلوم عاصي6892422222005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية النور للبناتادبيوسام عوده عبد هللا خلف6902422222005069

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية النور للبناتادبيوالء صاحب حمزه هاشم6912422222005070

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية صنعاء للبناتادبياسراء سعد مطشر مسلم6922422222006001

كلية القانون/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية صنعاء للبناتادبيايات حسن نجاح منعم6932422222006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية صنعاء للبناتادبيبنين عبد االمير منزل صالح6942422222006005

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية صنعاء للبناتادبيتبارك صالح عبد الهادي حسن6952422222006007

كلية االعالم/جامعة ذي قار442.0063.14اعدادية صنعاء للبناتادبيجنان مصطفى محمد بدر6962422222006009

كلية اللغات/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء محمد راضي حنون6972422222006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل538.0076.86اعدادية صنعاء للبناتادبيشهد نبيل دعبول عباس6982422222006019

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية صنعاء للبناتادبيطيبه صادق كاظم خضر6992422222006020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه احمد غازي محمد علي7002422222006021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه مشتاق فرحان اسود7012422222006022

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية صنعاء للبناتادبيفرقان فكري عبد االمير عباس7022422222006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية صنعاء للبناتادبينهايه شراد كريم جدوع7032422222006026

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية غزة للبناتادبيابتهال حسن عبد مشكور7042422222007002

كلية التربية/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية غزة للبناتادبيابتهال سلمان عبد الحسين جابر7052422222007003

كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية غزة للبناتادبياسراء اركان عاشور موسى7062422222007004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية غزة للبناتادبياية حاتم كريم دحام7072422222007006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29ثانوية غزة للبناتادبيبنين حسين جابر عليوي7082422222007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية غزة للبناتادبيبنين عليوي فليح سبيسه7092422222007010

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية غزة للبناتادبيبنين نجم عبد جبير7102422222007011

كلية التربية/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية غزة للبناتادبيدعاء محمد عبد الحسين جاسم7112422222007017

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0062.86ثانوية غزة للبناتادبيرقيه حسن عطيه دريب7122422222007018

كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0062.71ثانوية غزة للبناتادبيرقيه نبيل جواد كاظم7132422222007020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية غزة للبناتادبيزينب احمد صبيح صيهود7142422222007024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة586.0083.71ثانوية غزة للبناتادبيزينب حسين عباس مهدي7152422222007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية غزة للبناتادبيزينب حسين عزيز رشيد7162422222007026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية غزة للبناتادبيسجا كاظم لفته حسن7172422222007029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية غزة للبناتادبيشهد نعمان كاظم رويضي7182422222007033

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية غزة للبناتادبيعذراء تموز عبد العالي خضير7192422222007036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية غزة للبناتادبيغفران عامر جواد عبد الرضا7202422222007037
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه عبد العباس سليم عبد الرضا7212422222007038

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه كاظم عبد اليمه عطيه7222422222007039

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه نزار خضير جعفر7232422222007040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية غزة للبناتادبيمريم نجم عبد هللا شمخي7242422222007041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86ثانوية غزة للبناتادبينور الهدى سالم علي حسين7252422222007047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية غزة للبناتادبيهاجر سالم حسن هويدي7262422222007048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية غزة للبناتادبيهناء نعمه حمادي جابر7272422222007049

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية التحرير للبناتادبياخالص علي جابر مطيوي7282422222008001

كلية القانون/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية التحرير للبناتادبيبتول منصور عماش عيدان7292422222008005

كلية القانون/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك ميري طاهر كشوات7302422222008010

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية التحرير للبناتادبيحنان مردان عنبر هريس7312422222008011

كلية التربية/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية التحرير للبناتادبيحوراء حيدر طاهر حمزه7322422222008013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء علي فاهم ديوان7332422222008018

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية التحرير للبناتادبيزينب عالء جابر مايح7342422222008022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية التحرير للبناتادبيعذراء علي عطيه علوان7352422222008024

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية التحرير للبناتادبيعلياء جبار جواد بردان7362422222008025

كلية التربية/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية التحرير للبناتادبيغدير ماجد عبد الحمزه محسن7372422222008026

كلية التربية/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية التحرير للبناتادبيفاطمه جواد درب جياد7382422222008028

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية التحرير للبناتادبيكوثر عامر فليح عبد الحسين7392422222008031

كلية التربية/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية السنية للبناتادبياسراء صادق جواد كاظم7402422222009003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية السنية للبناتادبياسماء محسن عبد جبير7412422222009005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية السنية للبناتادبيايمان محمد هادي واجد7422422222009012

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية السنية للبناتادبيبراء عالوي فرحان عبد يش7432422222009013

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية السنية للبناتادبيبنين رحمن عبد الهادي عبد الحمزة7442422222009015

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية السنية للبناتادبيبنين علي ياسين صاحب7452422222009016

كلية التربية/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية السنية للبناتادبيدعاء كاظم ناصر حسين7462422222009021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية السنية للبناتادبيرواء حسن شدهان عيدان7472422222009028

كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية السنية للبناتادبيزهراء ستار جبار عبد الحسين7482422222009035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية السنية للبناتادبيزهراء صالح مظلوم عناد7492422222009037

قسم معلم الصفوف األولى-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار463.0066.14اعدادية السنية للبناتادبيزهراء مهدي ناصر حسين7502422222009038

كلية القانون/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية السنية للبناتادبيزهراء وهاب حامد حسين7512422222009039

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية السنية للبناتادبيزينب المطلب نعمة عبد الصاحب7522422222009041

كلية القانون/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية السنية للبناتادبيزينب جعفر عامر خلف7532422222009044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية السنية للبناتادبيزينب عادل برير عطية7542422222009045

كلية اآلداب/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية السنية للبناتادبيزينب علي حاكم عبد7552422222009046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية السنية للبناتادبيضحى عباس يوسف عباس7562422222009054

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية السنية للبناتادبيضحى ناصر عبيد حسان7572422222009055

كلية القانون/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية السنية للبناتادبيغدير عبد الكريم حسين عبد هللا7582422222009059

كلية القانون/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية السنية للبناتادبيغفران شمران محمد جاسم7592422222009061

كلية القانون/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية السنية للبناتادبيفاطمة جميل محسن علوان7602422222009063
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قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية السنية للبناتادبيفاطمة حسين جعفر جبر7612422222009064

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية السنية للبناتادبيفرقان جبار عبود فرحان7622422222009068

كلية القانون/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية السنية للبناتادبينبأ داخل عباس طوفان7632422222009073

كلية القانون/جامعة القادسية527.0075.29اعدادية السنية للبناتادبينبأ محمد نعمة رضيوي7642422222009074

كلية التربية/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية السنية للبناتادبينور الهدى حسين عبد هللا كاظم7652422222009076

كلية القانون/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية السنية للبناتادبينور رافد ناظم كاظم7662422222009077

كلية القانون/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية السنية للبناتادبيهنده عليوي عزام حسن7672422222009080

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية السنية للبناتادبيهدى علي عبيس شاكر7682422222009082

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية الديوانية للبناتادبيأيات سعد تركي مراد7692422222010001

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الديوانية للبناتادبياديان عصام ظاهر عجيل7702422222010002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الديوانية للبناتادبيازهار علي رحيم دحام7712422222010003

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الديوانية للبناتادبيبنت الهدى جبار كامل حسن7722422222010005

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الديوانية للبناتادبيتبارك عالء الدين موجد خليل7732422222010008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الديوانية للبناتادبيرقيه سهيل جبار عبد7742422222010011

كلية اآلداب/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية الديوانية للبناتادبيرنا اياد حسوني شهاب7752422222010012

كلية التربية/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية الديوانية للبناتادبيروان كريم طالب حمدان7762422222010013

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء حسين علي هاشم7772422222010016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء سعيد عبد براز7782422222010017

كلية القانون/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء عامر عزيز مهدي7792422222010018

كلية القانون/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء عالء حمزه عبد7802422222010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء علي كاظم مرتضى7812422222010020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء فاضل ميري صاحب7822422222010022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية696.0099.43اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء محمد عبد الهادي عبد العباس7832422222010023

كلية اللغات/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء نجاح كاظم متعب7842422222010025

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب علي حسن خيون7852422222010027

كلية القانون/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب محسن لطيف راشد7862422222010028

كلية القانون/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب نبيل سكران ساجت7872422222010029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب نبيل شاكر عبد الزهرة7882422222010030

كلية القانون/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الديوانية للبناتادبيسكينه علي عبد السادة اسماعيل7892422222010032

كلية القانون/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الديوانية للبناتادبيشهد حسين جابر شمران7902422222010034

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية الديوانية للبناتادبيشهد ضياء موحان ريسان7912422222010035

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية الديوانية للبناتادبيشهد ميثم عبد الكاظم محيسن7922422222010036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الديوانية للبناتادبيعال حسين جليل حسين7932422222010037

كلية اللغات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الديوانية للبناتادبيعهود احمد راشد جبر7942422222010038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه عالء حسن علي7952422222010040

كلية القانون/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه علي كاظم هادي7962422222010041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه قاسم جاسور طراد7972422222010042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الديوانية للبناتادبيمريم حسن محمد حمادي7982422222010044

كلية اللغات/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الديوانية للبناتادبينور الهدى احمد يحيى ناصر7992422222010046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية اسماء للبناتادبياسماء جابر عبد حسين8002422222011001

203 من 20صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية اسماء للبناتادبيايالف قاسم عبد ناصر8012422222011004

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية اسماء للبناتادبيبتول رعد علي شيخان8022422222011005

كلية التربية/جامعة القادسية527.0075.29اعدادية اسماء للبناتادبيبنين رعد عبد العالي عبد الحمزه8032422222011006

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية اسماء للبناتادبيبنين علي حسن طعين8042422222011008

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية اسماء للبناتادبيبنين علي نعمه حمزه8052422222011009

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك عقيل مسلم جبار8062422222011010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية اسماء للبناتادبيخديجة خليل عبد علي مطر8072422222011014

كلية اآلداب/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية اسماء للبناتادبيخديجه شاكر عبد العباس جريذي8082422222011015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه حيدر عبد االله حسن8092422222011018

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه عبيد عارف جساب8102422222011020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى582.0083.14اعدادية اسماء للبناتادبيزمن صاحب عبد نجم8112422222011021

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء مسافر كمين لفته8122422222011023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية اسماء للبناتادبيزينب شاني خضير محيسن8132422222011026

كلية القانون/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية اسماء للبناتادبيسلسبيل حسين شجاوي حسين8142422222011030

كلية التربية/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية اسماء للبناتادبيشفاء هاشم مجبل مظلوم8152422222011031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0081.29اعدادية اسماء للبناتادبيشهالء حاكم جعفر ابو جاله8162422222011033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية اسماء للبناتادبيغفران علي جواد رحيل8172422222011036

كلية القانون/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية اسماء للبناتادبيمروه حمزه طالب فرهود8182422222011039

كلية القانون/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية اسماء للبناتادبيمنى جواد كاظم حسن8192422222011040

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية اسماء للبناتادبينرجس سالم لفته ضباب8202422222011041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى احمد حسين كاظم8212422222011042

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى علي راضي عبيد8222422222011043

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية اسماء للبناتادبينور محمد بشير ماشي8232422222011044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505.0072.14اعدادية اسماء للبناتادبينوره عباس عبد الحسن خضير8242422222011045

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية اسماء للبناتادبيهبه فاهم جمعه8252422222011046

كلية القانون/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية اسماء للبناتادبيهدير هادي صالح حمود8262422222011047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0069.29اعدادية اسماء للبناتادبيهديل ناجي عبد الرسول فرهود8272422222011048

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0060.00اعدادية اسماء للبناتادبيهناء صالح عبد الساده جريذي8282422222011049

كلية التربية/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية اسماء للبناتادبيهيام عبد الحسن حنويت ناصر8292422222011050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية االنتصار للبناتادبيايات عادل عبد زيد هادي8302422222012007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية االنتصار للبناتادبيرسل جواد كاظم حسين8312422222012012

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية االنتصار للبناتادبيرغد ميري هواله حسن8322422222012013

كلية القانون/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية االنتصار للبناتادبيروى مهدي مطلب مهدي8332422222012015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية االنتصار للبناتادبيريام ماجد كريم حبيب8342422222012016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب محمد حمزه يوسف8352422222012022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية االنتصار للبناتادبيغدير قصي باقر محمد8362422222012025

كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمة سمير مري عبود8372422222012026

كلية اللغات/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية االنتصار للبناتادبيفرات مدلول هادي جبار8382422222012027

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية االنتصار للبناتادبيكوثر حيدر فالح موسى8392422222012029

كلية اآلداب/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية االنتصار للبناتادبينور عزيز عبد الكاظم عبد علي8402422222012034
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كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية حلب للبناتادبياشواق سلمان محمد جياد8412422222014002

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية حلب للبناتادبيايات مؤيد نوير لفته8422422222014005

كلية القانون/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية حلب للبناتادبيبيداء عبد هللا عبد الحمزة هادي8432422222014009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية حلب للبناتادبيتبارك محمد منصور رحم8442422222014011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية حلب للبناتادبيرسل هاشم جاسم محمد8452422222014014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة569.0081.29اعدادية حلب للبناتادبيزهراء توفيق بدر لطيف8462422222014017

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية حلب للبناتادبيزهراء ثائر وادي كروز8472422222014018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية حلب للبناتادبيزينب عبد العباس غضبان عجيد8482422222014023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية حلب للبناتادبيزينب نعيم ناعور نغماش8492422222014024

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية حلب للبناتادبيساره محمد حميد يوسف8502422222014025

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية حلب للبناتادبيسناء عبد هللا عبد الحمزه هادي8512422222014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية حلب للبناتادبيعبير حسن حنتاو محمد8522422222014029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية حلب للبناتادبيعتاب حسن مرجان محسن8532422222014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه ثائر وادي كروز8542422222014035

كلية التربية/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية حلب للبناتادبيكوثر عباس نعمه عبد الواحد8552422222014041

كلية القانون/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية حلب للبناتادبينور الهدى انمار عليوي عبادي8562422222014042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية بلقيس للبناتادبيابرار محمد حسن جبار8572422222016001

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية بلقيس للبناتادبيايات مايد نوري دايخ8582422222016002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك سامي دعبول مريع 8592422222016005

كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0061.71ثانوية بلقيس للبناتادبيرقيه حسين عبود  حبيب8602422222016007

كلية القانون/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب اركان خشان عبد الحسين8612422222016008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب صالح مهدي عباس8622422222016009

كلية القانون/جامعة القادسية609.0087.00ثانوية بلقيس للبناتادبيطيبة سمير فيصل عليخ8632422222016012

كلية التربية/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية بلقيس للبناتادبيعذراء علي دويج جياد8642422222016014

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمه صدام كاظم حمد8652422222016016

كلية القانون/جامعة القادسية657.0093.86ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمه واثق خضير عباس8662422222016017

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57ثانوية بلقيس للبناتادبيمريم هاشم جميل جياد 8672422222016018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية بلقيس للبناتادبينبأ جزار حمود حمادي8682422222016019

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية بلقيس للبناتادبينور الزهراء حسن هادي عبيد8692422222016020

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية بلقيس للبناتادبينوره دايخ حمود كدوري8702422222016021

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الشافعية للبناتادبياسراء بيان نعيم فليح8712422222017001

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية الشافعية للبناتادبيبنين احمد كريم علي8722422222017005

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الشافعية للبناتادبيبنين سعدون عبد الحمزه عطيه8732422222017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الشافعية للبناتادبيجنان عايد علوان عزيز8742422222017009

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية الشافعية للبناتادبيحنين عقيل كامل خليل8752422222017010

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الشافعية للبناتادبيرؤى كاظم كريم شنون8762422222017013

كلية القانون/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الشافعية للبناتادبيرفاء وليد كاظم حسين8772422222017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية الشافعية للبناتادبيرقيه حاكم حسين هالل8782422222017015

كلية القانون/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية الشافعية للبناتادبيرقيه عناد طالب عذيب8792422222017016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد الحسين كاظم8802422222017018
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية681.0097.29اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء احمد عبود بداوي8812422222017019

كلية التربية/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء خضير هاشم ناصر8822422222017022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0080.43اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء عادل صالل علي8832422222017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء عبد علي جيثوم شطب8842422222017024

كلية التربية/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء عالء كريم محمد8852422222017025

كلية اآلداب/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء قاسم محمد جاسم8862422222017026

كلية القانون/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء ميري هالل محل8872422222017029

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الشافعية للبناتادبيزينب حمزه حسين شنين8882422222017032

كلية التربية/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية الشافعية للبناتادبيزينب سهل حميد عصفور8892422222017033

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الشافعية للبناتادبيزينب ناصر جابر كريم8902422222017034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الشافعية للبناتادبيشهد مهند عبد الرضا سواد8912422222017036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية الشافعية للبناتادبيغدير ياس خضير حمزة8922422222017039

كلية القانون/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه احمد تكليف جبار8932422222017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه عادل عبد زيد محنون8942422222017043

كلية اآلداب/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه فرحان محيل عطيوي8952422222017045

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الشافعية للبناتادبينباء سالم محمد تومان8962422222017053

كلية التربية/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الشافعية للبناتادبينرجس صاحب جبار محمد8972422222017054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0067.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبياالء محمد مظلوم عباس8982422222018001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0060.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيامنه عكله دبن خشن8992422222018002

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيثمر فراس عبد الحسين كريم9002422222018008

كلية القانون/جامعة القادسية597.0085.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحنين طارق محسن لفته9012422222018009

كلية التربية/جامعة القادسية573.0081.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيذكرى احمد سلمان هميم9022422222018011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483.0069.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرغد نجم عبد االخوه حسن9032422222018012

كلية القانون/جامعة القادسية510.0072.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرقيه محمد حسين عبد9042422222018014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0066.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرواء كاظم وجعان رضا9052422222018015

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء احمد حسين خضير9062422222018016

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية452.0064.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسين هاشم فرحان9072422222018017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل459.0065.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء فريد زبيل نور9082422222018018

كلية التربية/جامعة القادسية536.0076.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب محمد برع بوالن9092422222018019

كلية التربية/جامعة القادسية517.0073.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب ميثم راضي طاهر9102422222018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0067.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب نعيم اكيرد عوده9112422222018021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسجى مكي عكله دبن9122422222018023

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية446.0063.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشيماء فليح حسن جعل9132422222018024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشيماء كريم حسين منصور9142422222018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0070.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيطيبه قاسم راضي طاهر9152422222018026

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية454.0064.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيغفران ابراهيم كاظم غانم9162422222018028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه عبد االمير مالح ردن9172422222018033

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيكوثر كريم وجعان رضا9182422222018036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمهى حسن كشكول ظاهر9192422222018038

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيميالد علي نتيش راضي9202422222018039
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قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0061.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبينبأ علي صرغول كشاش9212422222018041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيبتول فاضل كاظم عرمش9222422222019003

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيبنين هادي شعالن ذياب9232422222019004

كلية التربية/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيدعاء عبد الزهرة برهان تالي9242422222019007

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيدعاء محمد عواد حسن9252422222019008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزهراء جواد عبد الكاظم هالل9262422222019010

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزهراء ماجد خير هللا ياور9272422222019011

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزهراء هاتف حسن بوالن9282422222019012

كلية اآلداب/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزينب حميد جواد كاظم9292422222019013

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزينب علي محمد كاظم9302422222019014

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيغفران قاسم نعيم ابو سوده9312422222019018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيفاطمه عبد االمير حسين مهدي9322422222019020

كلية التربية/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية أم المؤمنين للبناتادبينبأ عبد الحليم رسول حنيتي9332422222019021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية أم المؤمنين للبناتادبينوال قاسم عبد هللا شميل9342422222019022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الهدى للبناتادبيابتهال صالح عبد الحسن ملزوم9352422222020001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء579.0082.71اعدادية الهدى للبناتادبياساور صالح يونس لهمود9362422222020002

كلية التربية/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الهدى للبناتادبيايمان عبد الحمزه أذخيل  طعمه9372422222020005

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الهدى للبناتادبيبتول محمد مهذال ناصر9382422222020006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية الهدى للبناتادبيبسمه عبد العباس راضي ناهي9392422222020007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الهدى للبناتادبيبنين رزاق فنيخ ظاهر9402422222020008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء564.0080.57اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك صالح يونس لهمود9412422222020009

كلية التربية/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الهدى للبناتادبيدالل احمد سلمان عزيز9422422222020010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية الهدى للبناتادبيرباب كاظم حمزه عبيس9432422222020012

كلية التربية/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية الهدى للبناتادبيرحاب يعقوب مفتن محمد9442422222020013

كلية التربية/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حمادي رويضي حمزه9452422222020014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية الهدى للبناتادبيزهره فليح محيسن كليوش9462422222020016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية الهدى للبناتادبيزينب علي سويس كشاش9472422222020017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر431.0061.57اعدادية الهدى للبناتادبيزينب مهدي وهيب مهدي9482422222020018

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية الهدى للبناتادبيساره رعد سويس كشاش9492422222020020

كلية التربية/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية الهدى للبناتادبيضحى حميد حسين جيثوم9502422222020022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية الهدى للبناتادبيهبه موسى جمر عيدان9512422222020026

كلية التربية/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الهدى للبناتادبيوفاء كريم بيد هللا عبد هللا9522422222020028

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية خولة للبناتادبياشكان رحيم عبد الحسين جاسم9532422222021001

كلية التربية/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية خولة للبناتادبيبنين حسن كاظم حمزه9542422222021006

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية خولة للبناتادبيبنين سمير ميري شعيل9552422222021007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية خولة للبناتادبيحنان صبيح حسن راهي9562422222021009

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية خولة للبناتادبيحوراء عدنان عبد زيد بكو9572422222021010

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية خولة للبناتادبيرسل نعمه فرحان طراد9582422222021012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية خولة للبناتادبيرقيه محمد حسين طوفان9592422222021013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0066.71اعدادية خولة للبناتادبيزمرد عادل عباس جابر9602422222021014
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية خولة للبناتادبيزهراء مسافر كاظم عبد الساده9612422222021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية خولة للبناتادبيمالك حيدر وحيد بردان9622422222021022

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية خولة للبناتادبيمنار عادل شدهان جبار9632422222021023

كلية القانون/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية خولة للبناتادبينباء علي محمد لفته9642422222021024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية خولة للبناتادبينرجس فارس كريم جاسم9652422222021025

كلية اللغات/جامعة الكوفة492.0070.29اعدادية الطليعة للبناتادبيأمنه ثامر صالح جدوع9662422222022001

كلية القانون/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية الطليعة للبناتادبيامنه فالح عبد الحسن عبد الصاحب9672422222022005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين عناد كاظم عبد9682422222022008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين عوده بشير عبد9692422222022009

كلية القانون/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الطليعة للبناتادبيتبارك حيدر مهدي عبد9702422222022011

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الطليعة للبناتادبيتبارك مراد تركي جواد9712422222022013

كلية القانون/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء احمد عبد الرحمن توفيق9722422222022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية الطليعة للبناتادبيرانيه محمود شاكر علوان9732422222022016

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الطليعة للبناتادبيرقيه فالح ناجي كاظم9742422222022017

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء امير كيطان ساجت9752422222022020

كلية القانون/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء علي خميس كاظم9762422222022022

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية451.0064.43اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء قاسم عبود عزيز9772422222022023

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء محمد عبد هللا راضي9782422222022024

كلية القانون/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية الطليعة للبناتادبيشهباء حسين سلمان شناوه9792422222022029

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد فائز ميران حنتوش9802422222022030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية الطليعة للبناتادبيصابرين ناجي حمد حبل9812422222022032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية الطليعة للبناتادبيغدير حسين فالح ورد9822422222022034

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه كفاح جبار كاظم9832422222022036

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه مهدي عبد علي9842422222022037

كلية التربية/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الطليعة للبناتادبيمنه هللا عمر عبد االمير تيموز9852422222022043

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية الطليعة للبناتادبينبأ عبد العباس كامل شمخي9862422222022044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الطليعة للبناتادبينوره عماد عويد خليفة9872422222022046

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الطليعة للبناتادبيهاجر عدنان عبيد صادق9882422222022047

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الطليعة للبناتادبييقين خليل عمش كيطان9892422222022048

كلية القانون/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين عامر جليل حمزة9902422222023003

كلية التربية/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء حسين صياح مياور9912422222023004

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الفردوس للبناتادبيصفاء ابراهيم عبد ياسر9922422222023007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الفردوس للبناتادبيعذراء علي حسين علي9932422222023008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمة موفق كاظم تريجي9942422222023009

كلية التربية/جامعة القادسية522.0074.57اعدادية الفردوس للبناتادبيميس احمد حسن كاظم9952422222023013

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيايات محمد كاظم مرتضى9962422222025003

كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيتبارك كاظم ظاهر وناس9972422222025005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء خالد عبد الحاكم عبد الزهرة9982422222025010

كلية القانون/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء رائد سعيد عليوي9992422222025011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء كاظم جاسم محمد10002422222025012
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كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء نعيم عبد االمير جنيح10012422222025013

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيسجى احسان محسن عليوي10022422222025015

كلية القانون/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيطيبه حيدر هادي عزال10032422222025018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيطيبه محمد حسين معضد10042422222025019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاطمه ذبيان عبد الحسين برهان10052422222025024

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيكوثر عالء الدين محمد راهي10062422222025025

كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمنى اسعد هادي بعيوي10072422222025026

كلية القانون/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيميس ناطق نعيم ناصر10082422222025028

كلية اآلداب/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينور علي كريم حسن10092422222025030

كلية القانون/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين احمد فيصل حسن10102422222026007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية664.0094.86اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين حيدر حمزة طرار10112422222026009

كلية اآلداب/جامعة الكوفة550.0078.57اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين قاسم سرحان مراد10122422222026011

كلية القانون/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية الحوراء للبناتادبيرقية حسين صادق عبد الصاحب10132422222026016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء اياد  عبد الحسين بشيبش10142422222026019

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء حسين محيوي جبار10152422222026020

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء حمزة عبد الجاسم سياب10162422222026021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية647.0092.43اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء صالح نجاح عبد العزيز10172422222026023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء غني شالكة عناد10182422222026024

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب جواد حسن وناس10192422222026025

كلية التربية/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب قاسم هادي حافظ10202422222026027

كلية التربية/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية الحوراء للبناتادبيزينب هاتف حسن خسارة10212422222026029

كلية القانون/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الحوراء للبناتادبيسكينة شاكر ابو السود راهي10222422222026031

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الحوراء للبناتادبيشهد نوماس عليوي وناس10232422222026032

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14اعدادية الحوراء للبناتادبيضحى رحيم عبد زيد بلبول10242422222026033

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الحوراء للبناتادبيطيبة رياض سلمان شاهين10252422222026035

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الحوراء للبناتادبيغدير رزاق جبر عالوي10262422222026036

كلية القانون/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية الحوراء للبناتادبيغدير رياض فرحان حسين10272422222026037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمة اسعد جاسم كاظم10282422222026038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الحوراء للبناتادبيميساء عقيل روكان مخيف10292422222026041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الحوراء للبناتادبينبأ عبد هللا جابر عودة10302422222026042

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الحوراء للبناتادبينرجس فراس عبد مسلم عطية10312422222026045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية الدغارة للبناتادبياسماء عباس ناظم عباس10322422222027003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية الدغارة للبناتادبيام البنين فاروق حميد عبد10332422222027006

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الدغارة للبناتادبيتبارك جليل عبد زيد حسين10342422222027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الدغارة للبناتادبيتبارك كاظم خذيم كحط10352422222027016

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية الدغارة للبناتادبيحوراء جاسم جوده عبود10362422222027019

كلية القانون/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية الدغارة للبناتادبيحوراء حسين عبد زيد علي10372422222027020

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية الدغارة للبناتادبيرسل عبد هللا حسين شلتاغ10382422222027021

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الدغارة للبناتادبيرقيه علي عبد الهادي عبد الحسين10392422222027023

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية الدغارة للبناتادبيريهام رزاق علي حسن10402422222027024

203 من 26صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء جاسم جوده عبود10412422222027025

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب ثامر شمخي جبر10422422222027030

كلية اآلداب/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب كريم غانم سويف10432422222027032

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الدغارة للبناتادبيساره عباس عمران مهنه10442422222027033

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الدغارة للبناتادبيطيبه حامد جواد جبار10452422222027037

كلية القانون/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية الدغارة للبناتادبيطيبه حسن عبد االمير حمود10462422222027038

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه محمد نجم عبد10472422222027046

كلية اآلداب/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه وسام عبد مهاوش10482422222027049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الدغارة للبناتادبيمريم اسماعيل عباس جليل10492422222027050

كلية القانون/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية الدغارة للبناتادبيهاجر حميد برغش عوده10502422222027054

كلية التربية/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيايات سالم حاكم لفته10512422222030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيايات ميثم جاسم جياد10522422222030003

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0060.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين حيدر خلف كشمر10532422222030006

كلية اآلداب/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك مهدي صالح حسن10542422222030008

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيحوراء علي حمزه شندل10552422222030011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيرسل جعفر ناصر حسين10562422222030013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيرسل قاسم حمزه كعيم10572422222030015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيرواء مهدي صالح حسن10582422222030017

كلية القانون/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء حسين حميدي اسماعيل10592422222030021

كلية التربية/جامعة القادسية522.0074.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء علي احمد بطي10602422222030022

كلية التربية/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء كاظم عبد الزهره لفته10612422222030024

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء نجاح طرفه حاجي10622422222030025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب رزاق عبيد هنوان10632422222030027

كلية اآلداب/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب عالء دحدوح سلمان10642422222030028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد جعفر كظيم صكبان10652422222030031

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيطيبه ثائر حسن زغير10662422222030032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيطيبه حسام علوان جعاز10672422222030033

كلية االعالم/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية الفاضالت للبناتادبيطيبه محمد هادي كاظم10682422222030034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الفاضالت للبناتادبيغدير خالد شياع غانم10692422222030035

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه حسين سلمان سرحان10702422222030037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمه مؤيد شاكر فنوخ10712422222030038

كلية التربية/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الفاضالت للبناتادبيمرام جاسم غالي جاسم10722422222030041

كلية التربية/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم محمد عبد خريبط10732422222030043

كلية القانون/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية الفاضالت للبناتادبيهدى خالد علي جابر10742422222030044

كلية القانون/جامعة القادسية521.0074.43ثانوية البتول للبناتادبياسيا حيدر كاظم حمزه10752422222031001

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86ثانوية البتول للبناتادبياقبال جبار يوسف بجاي10762422222031002

كلية اللغات/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية البتول للبناتادبيبتول عباس علي محسن10772422222031006

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية البتول للبناتادبيبنين ناصر حسين حمزه10782422222031009

كلية التربية/جامعة الكوفة564.0080.57ثانوية البتول للبناتادبيدنيا حليم رسن حربي10792422222031013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86ثانوية البتول للبناتادبيرسل اسامه رايح محمد10802422222031015
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كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية البتول للبناتادبيرغد خضير عباس جاسم10812422222031017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية البتول للبناتادبيرقيه عباس كريم حلو10822422222031019

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0069.29ثانوية البتول للبناتادبيرواسي قيصر عبد عالوه10832422222031020

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية البتول للبناتادبيزهراء عباس كاظم حسن10842422222031025

كلية اللغات/جامعة الكوفة469.0067.00ثانوية البتول للبناتادبيزهراء عقيل سلمان عكاب10852422222031027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية البتول للبناتادبيزهراء علي كامل عبد الصاحب10862422222031028

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية البتول للبناتادبيزهراء محمد جاهل حلو10872422222031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه عبد الحسن جاسم محمد10882422222031036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه علي كاظم خلف10892422222031037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه علي كامل عبد الصاحب10902422222031038

كلية اآلداب/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية البتول للبناتادبيمريم محمد رزاق هاشم10912422222031042

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية البتول للبناتادبيمنار ثامر رحيم محمود10922422222031043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0067.43ثانوية البتول للبناتادبينرجس سامي حمزه عزال10932422222031045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29ثانوية البتول للبناتادبيهبه محمد عبادي جبار10942422222031050

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43ثانوية البتول للبناتادبيوالء حسين جياد عباس10952422222031053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية نهج البالغة للبناتادبياديبه جميل كامل كماز10962422222032001

كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية نهج البالغة للبناتادبيايات حسين هويدي طعمه10972422222032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية نهج البالغة للبناتادبيايات سالم جاسم محمد10982422222032004

كلية القانون/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية نهج البالغة للبناتادبيتبارك صالح مهدي حسين10992422222032005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية نهج البالغة للبناتادبيدعاء حنون فزاع جبوري11002422222032008

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية نهج البالغة للبناتادبيرقيه احمد عبد ابراهيم11012422222032009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية نهج البالغة للبناتادبيزهراء مصعب حربي رسن11022422222032012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية نهج البالغة للبناتادبيفاطمه عباس عبيد كاظم11032422222032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم كاظم توسيل جعفر11042422222032015

كلية القانون/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم ميثاق شاكر راضي11052422222032016

كلية التربية/جامعة القادسية508.0072.57ثانوية نهج البالغة للبناتادبينور الهدى عبد الباقي كامل زاير11062422222032017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية القانتات للبناتادبيايات صالح راهي وناس11072422222033004

كلية التربية/جامعة القادسية521.0074.43ثانوية القانتات للبناتادبيبنين محمد راضي بندر11082422222033005

كلية اآلداب/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية القانتات للبناتادبيحوراء عباس ظاهر محسن11092422222033009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43ثانوية القانتات للبناتادبيدالل اركان جبار هلوس11102422222033011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية القانتات للبناتادبيرسل علي حندور رهيو11112422222033012

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية459.0065.57ثانوية القانتات للبناتادبيرغد سعيد بديوي جاسور11122422222033013

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية القانتات للبناتادبيزهراء وناس حسن عبود11132422222033017

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية القانتات للبناتادبيزينب نهاد تركي عطية11142422222033019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0072.29ثانوية القانتات للبناتادبيزينب يونس حسن جواد11152422222033020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0067.86ثانوية القانتات للبناتادبيفاطمة عودة حمد عوده11162422222033025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية615.0087.86ثانوية القانتات للبناتادبيفاطمة محمد غازي هاشم11172422222033026

كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية القانتات للبناتادبيكوثر حمزه عبد الكاظم ظاهر11182422222033027

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية القانتات للبناتادبيوديان مراد كاظم دليمي11192422222033029

كلية التربية/جامعة القادسية533.0076.14ثانوية القانتات للبناتادبيورود كريم كاظم عبد11202422222033030
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبياحتالل علي عبيس جياد11212422222034001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيبتول قاسم عبد جبر11222422222034003

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيتحرير رحمن عبيس جياد11232422222034005

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء حسين عليوي جاسم11242422222034009

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء حيدر عايز ناجي11252422222034010

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء عبد االمير رويح عطشان11262422222034012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء علي حمزه جاسم11272422222034013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء نصير حسن حمزه11282422222034015

كلية اآلداب/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب حيدر حسن جبار11292422222034018

كلية القانون/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب راضي معيوف حسن11302422222034019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب سامي محمد عباس11312422222034020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب وسام هادي مهدي11322422222034021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينه احمد شاني حسن11332422222034022

كلية اللغات/جامعة الكوفة435.0062.14اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيشفاء لطيف هذال عبد11342422222034024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيشهد مصدق منسي صاحب11352422222034026

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيغدير ظالم زغير مباشر11362422222034029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0066.57اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه عراق عبد مزهر11372422222034031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه محمود عبد االمير سعيد11382422222034035

كلية التربية/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيقمر ناصر سهيل مجيد11392422222034037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0081.71اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيميس مصطفى هادي ابراهيم11402422222034040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبينبأ ناصر رزاق كريم11412422222034042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71ثانوية الوفاء للبناتادبيآية ثائر قيس نجم11422422222046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية الوفاء للبناتادبياساور نزار سلمان حمود11432422222046003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية الوفاء للبناتادبياميرة ناظم عذاب محيسن11442422222046005

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية الوفاء للبناتادبيايام زمان يحيى عبد11452422222046007

كلية التربية/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الوفاء للبناتادبيبنين حيدر محمد حميد11462422222046009

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية الوفاء للبناتادبيبنين مهند عبار عطيه11472422222046011

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00ثانوية الوفاء للبناتادبيدعاء راهي رباط عودة11482422222046015

كلية القانون/جامعة القادسية496.0070.86ثانوية الوفاء للبناتادبيدنيا رحيم نعيم عويد11492422222046016

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة553.0079.00ثانوية الوفاء للبناتادبيرحاب حسين مطشر هليل11502422222046017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0067.29ثانوية الوفاء للبناتادبيزهراء كامل مدلول علي11512422222046021

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية الوفاء للبناتادبيزهراء محمد جاسم محمد11522422222046022

كلية القانون/جامعة القادسية529.0075.57ثانوية الوفاء للبناتادبيزهراء نبيل عبد السادة تالي11532422222046024

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الوفاء للبناتادبيزينب عامر شريف مجيد11542422222046025

كلية االثار/جامعة القادسية420.0060.00ثانوية الوفاء للبناتادبيزينب علي عبيس حسين11552422222046028

كلية القانون/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية الوفاء للبناتادبيسارة حميد جدعان حسون11562422222046030

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية الوفاء للبناتادبيشهد صفاء سالم داود11572422222046031

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية الوفاء للبناتادبيشهد معن حسين محسن11582422222046032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية الوفاء للبناتادبيعليه حميد عليوي مهدي11592422222046035

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية الوفاء للبناتادبيفاطمة اسماعيل عبد رعد11602422222046038

203 من 29صفحة 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية الوفاء للبناتادبيمريم عماد محسن صالح11612422222046040

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية503.0071.86ثانوية الوفاء للبناتادبيمنى غازي عبد الحسين شمخي11622422222046042

كلية التربية/جامعة القادسية528.0075.43ثانوية الوفاء للبناتادبينجاه حيدر خليل ابراهيم11632422222046043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية الوفاء للبناتادبينهى موسى هادي دالي11642422222046044

كلية اآلداب/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية الوفاء للبناتادبيهبة مدلول ناجي عباس11652422222046047

كلية القانون/جامعة القادسية551.0078.71ثانوية الوفاء للبناتادبيوالء احمد شريف منديل11662422222046049

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية عال المجد للبناتادبيبلقيس عدنان محسن منديل11672422222053003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية عال المجد للبناتادبيتقى ستار جبار شيال11682422222053004

كلية التربية/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية عال المجد للبناتادبيحنان رياض لطيف محمد11692422222053005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء517.0073.86اعدادية عال المجد للبناتادبيحوراء كريم عبد الزهره كاظم11702422222053006

كلية القانون/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية عال المجد للبناتادبيحوراء محمد ذياب زوير11712422222053007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية عال المجد للبناتادبيحوراء هربود يتيم صياح11722422222053008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر464.0066.29اعدادية عال المجد للبناتادبيزهراء عبد هللا هادي كاظم11732422222053011

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار451.0064.43اعدادية عال المجد للبناتادبيزهراء هادي عريبي جابر11742422222053013

كلية التربية/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية عال المجد للبناتادبيزينب سلمان عبد هللا جساب11752422222053014

كلية التربية/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية عال المجد للبناتادبيزينب محمد تايه سلمان11762422222053015

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية عال المجد للبناتادبيسناء علي محمد حجيل11772422222053016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية عال المجد للبناتادبيطيبه محمد رشيد حمد11782422222053017

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية عال المجد للبناتادبيغدير جابر عواد عبد الرضا11792422222053018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية عال المجد للبناتادبيفاطمة صالح مهدي موسى11802422222053019

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية عال المجد للبناتادبيفاطمة لؤي كامل جلوب11812422222053020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0064.00اعدادية عال المجد للبناتادبيمريم علي هادي فريخ11822422222053021

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيايه سالم ناصر حسين11832422224002001

كلية الفقه/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيبنين محمد حسون شاكر11842422224002003

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء حميد صالل حنوش11852422224002005

كلية التربية/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيغدير حميد جياد جيجان11862422224002006

كلية اللغات/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيفاطمه مسلم حسين محمد11872422224002008

كلية القانون/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيتقى قاسم جواد كاظم11882422224004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيرسل صباح شعواط حمادي11892422224004002

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0060.86ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيزينب فالح مهدي محمد11902422224004007

كلية القانون/جامعة القادسية532.0076.00ثانوية بغداد االهلية للبناتادبينور الهدى نجاح عويد جبار11912422224004009

كلية القانون/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبياسماء حامد فاضل ياسر11922422224005001

كلية اآلداب/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيايات جاسم رحيم بادي11932422224005002

كلية اللغات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيبريهان رزاق حاكم كاطع11942422224005003

كلية التربية/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيحنان امجد فاضل عبد11952422224005005

كلية اللغات/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيرقيه غانم نعمه عبد علي11962422224005009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيرقيه فارس داخل عناد11972422224005010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيرمله عبد الزهره عبد الكاظم راضي11982422224005011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيزينب حسين جبار رؤوف11992422224005013

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفاتن اسعد اسماعيل شاكر12002422224005017
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية649.0092.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفاطمه فليح كاظم ظاهر12012422224005020

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيليلى حسين عباس عبد الرضا12022422224005022

كلية اللغات/جامعة الكوفة485.0069.29اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيمريم احمد مجيد كاطع12032422224005023

كلية القانون/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبينرجس انمار هادي محسن12042422224005024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيهبه حميد حسن محمد12052422224005025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتادبيتبارك الرحمن عالوي صباح فضاله12062422224008002

كلية القانون/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتادبيزهراء كريم محسن حسن12072422224008003

كلية اآلداب/جامعة القادسية486.0069.43ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيآيات عزيز عبد الحسين صادق12082422224009001

كلية القانون/جامعة القادسية529.0075.57ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيبنين جبار رحيم موسى12092422224009002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيتبارك نجاح عبد الكريم جبار12102422224009003

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيرقيه سعد وحيد صادق12112422224009004

كلية التربية/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتادبيزينب داود جاسم هالل12122422224014002

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتادبيزينب علي ذاجر عاجل12132422224014003

كلية القانون/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتادبينور الهدى قاسم حسن شوجه12142422224014004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية االبداع االهلية للبناتادبيايالف عباس كامل عويد12152422224021001

كلية التربية/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيحوراء احمد عبد الكريم عبد الحسين12162422224023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيرسل مجيد غازي جبر12172422224023003

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيرقيه احمد حمزه كاطع12182422224023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيزينب رائد هداي جبر12192422224023005

كلية التربية/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيشهالء فارس حمزه محمد12202422224023006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة630.0090.00ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيطفوف علي رسول محمد علي12212422224023007

كلية اللغات/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيطيبه مهدي حمود جاسم12222422224023008

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمريم ماجد كاظم حسين12232422224023009

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمريم محمد عبد الواحد مهدي12242422224023010

كلية القانون/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمالك محمد عباس كاظم12252422224023011

كلية القانون/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيميسم عبد الستار هادي كاظم12262422224023012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة652.0093.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبينبأ احمد خيري حسن12272422224023013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء582.0083.14ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيورده غانم ثعبان شيحان12282422224023014

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية440.0062.86ثانوية واحة العلوم االهلية للبناتادبيسرى ناظم كزار جودة12292422224024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيحوراء عزيز خريبط عبد هللا12302422224025001

كلية التربية/جامعة القادسية514.0073.43ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيدالل فالح ضامر عرد12312422224025002

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيزهراء صالح عليوي والي12322422224025003

كلية القانون/جامعة القادسية507.0072.43ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيعلياء قيصر زهير جوده12332422224025007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيفاطمه فرحان مجاري عبد12342422224025008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت542.0077.43ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيفاطمه مهدي عبد السجاد عبد االمير12352422224025009

كلية اللغات/جامعة الكوفة478.0068.29ثانوية النبالء االهلية للبناتادبيكوثر رائد عبود شنان12362422224025010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية النبالء االهلية للبناتادبينغم ناصر حسن محمد12372422224025012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية النبالء االهلية للبناتادبينور الهدى بدر جبار جهادي12382422224025013

كلية القانون/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية النبالء االهلية للبناتادبينور محمد عبد العباس دخيل12392422224025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيبنين حسين علوالن محمد12402422226001004
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كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيزهراء نزار جبار شيال12412422226001010

كلية التربية/جامعة القادسية584.0083.43ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيعلياء نعمه جابر سحاب12422422226001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبينمارق عالوي حسن مهاوش12432422226001020

كلية القانون/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيهيام مالك محمد محيسن12442422226001023

كلية اللغات/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيايات مالك كريم حسين12452422226002002

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيزينب هاتف جاسم محسن12462422226002007

كلية اللغات/جامعة الكوفة495.0070.71ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيفاطمه علي كاظم محمد12472422226002008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيفاطمه مسلم ياسر علك12482422226002009

كلية القانون/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية االحسان المختلطةادبيبتول غازي طارش وناس12492422227001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية االحسان المختلطةادبيبنين قاسم عبد السادة رحيم12502422227001003

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية االحسان المختلطةادبيبنين محمد سعيد علي12512422227001004

كلية القانون/جامعة القادسية617.0088.14ثانوية االحسان المختلطةادبينبا شهيد كاظم عليوي12522422227001008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة551.0078.71ثانوية الكرار المختلطةادبيهناء خالد مصيرع إبراهيم12532422227002003

كلية التربية/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية العارضيات المختلطةادبيخديجه عبد الكاظم فرحان عوفي12542422227003001

كلية التربية/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية العارضيات المختلطةادبيرقيه حسين داخل خلف12552422227003002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيخلود محسن كزار كاظم12562422227004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0064.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيسجى عبد هللا تركي عبد12572422227004004

كلية التربية/جامعة القادسية531.0075.86ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبينبأ خيري نعمه عبد12582422227004008

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية435.0062.14ثانوية المرادية المختلطةادبيغصون جابر داخل حجل12592422227006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية المرادية المختلطةادبيفطيمه جتان سمير جوالن12602422227006005

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية المرادية المختلطةادبيوسن بشير حسين ظاهر12612422227006006

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14ثانوية مأرب المختلطةادبيآيه نعيم كاظم فرحان12622422227007001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية مأرب المختلطةادبيشهد حميد حليم منزل12632422227007007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيزينب حسن شاكر عبد هللا12642422227008004

كلية التربية/جامعة الكوفة522.0074.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيفاطمة عباس هادي كاظم12652422227008006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيناديه نوري عطيه سماوي12662422227008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0066.57ثانوية العدل المختلطةادبيزهراء قايد كاظم عطشان12672422227011001

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية العدل المختلطةادبيزهراء مظهر عبيد صادق12682422227011002

كلية التربية/جامعة سامراء477.0068.14ثانوية العدل المختلطةادبيزهره حسين جابر ذاجر12692422227011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية العدل المختلطةادبيفاطمه عالوي كصاد موسى12702422227011004

كلية التربية/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية العدل المختلطةادبيفاطمه فالح شنيور عباس12712422227011006

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية الرواد المختلطةادبيامال عامر عبيد باش آغا12722422227017002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية الرواد المختلطةادبيزهراء محمد حاتم حمزه12732422227017006

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة549.0078.43ثانوية الرواد المختلطةادبيفاطمه قاسم كاظم حسن12742422227017009

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية الرواد المختلطةادبيندى ناعور عيسى خشان12752422227017010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية االزهر المختلطةادبيبتول راشد توتي عليوي12762422227021001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية االزهر المختلطةادبيبنين حامد توتي عليوي12772422227021002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية االزهر المختلطةادبيزهراء محمد حمزه كسار12782422227021003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0079.86ثانوية االزهر المختلطةادبينرجس عزيز حنون عبود12792422227021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29الخارجياتادبيافراح عمران جاسم محمد12802422228050019
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00الخارجياتادبيايالف رحيم عذاب جياد12812422228050032

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0062.14الخارجياتادبيحوراء محمد علي جابر مطر12822422228050064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43الخارجياتادبيرسل محمد طعيمه غياض12832422228050083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14الخارجياتادبيرقيه محمد كريم سلمان12842422228050087

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71الخارجياتادبيزهراء علي بدر سوادي12852422228050106

كلية القانون/جامعة القادسية526.0075.14الخارجياتادبيزينب احمد حميد علي12862422228050114

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86الخارجياتادبيزينب حمزة مطلك حسون12872422228050117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57الخارجياتادبيزينب سلمان طالب عبد12882422228050120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00الخارجياتادبيزينب مهدي صالح عريبي12892422228050130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00الخارجياتادبيساره طالب عبد الكاظم طه12902422228050139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57الخارجياتادبيشهد جالل مجيد كاظم12912422228050159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0065.29الخارجياتادبيغيداء عبد الكاظم مزهر جبر12922422228050183

كلية القانون/جامعة القادسية531.0075.86الخارجياتادبيمريم عبد العباس كامل شمخي12932422228050207

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71الخارجياتادبيندى شاكر جريمخ داخل12942422228050218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0065.57الخارجياتادبينرجس قاسم عريس نعيم12952422228050219

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0061.43الخارجياتادبينوره احمد مطلب علوان12962422228050236

كلية القانون/جامعة القادسية510.0072.86الخارجياتادبيهيام كاظم جواد كاظم12972422228050250

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86الخارجياتادبيوفاء وسام كامل ليلو12982422228050255

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57اعدادية الكرامة للبنيناحيائيأدم علي شنان عبد12992422411001001

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسن عماد وناس عناد13002422411001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسجاد عادل جاسم هامل13012422411001022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسجاد كاظم عبد جابر13022422411001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسيف صباح حسن خساره13032422411001027

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حازم طالب محسن13042422411001032

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي حسين عبيد عراك13052422411001034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمصطفى علي شمران حمزه13062422411001056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيحسن علي طالب عبدالهادي13072422411002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين احمد غانم عبد االخوه13082422411002008

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين سعد جاسم محمد13092422411002009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيحيدر حسن سلمان كاظم13102422411002011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية541.0077.29ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيسجاد علي عبيد فرهود13112422411002014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية649.0092.71ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي عبداالمير دايخ رطان13122422411002022

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي عصام داخل جوده13132422411002024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية الحجة المنتظر للبنين الوقف الشيعياحيائيمسلم عبيد فرهود سلمان13142422411002030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائياحمد جاسم كاظم درويش13152422411003001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الدغارة للبنيناحيائيامير حبيب علي حسن13162422411003008

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيباقر كريم عبد عطيه13172422411003012

كلية التربية/جامعة سامراء489.0069.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيجاسم محمد شاكر صالح13182422411003015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيجعفر حسين زامل بتيت13192422411003016

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0088.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيجهاد حمزه خشم لفته13202422411003017
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كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسن حسين حساب كاظم13212422411003018

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسنين محمد فارس علوان13222422411003021

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين حامد نور عبد13232422411003023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الساده ادويش13242422411003025

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين ردام حنج رميض13252422411003028

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين علي حسين حسان13262422411003034

كلية التربية/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين علي عباس كاظم13272422411003035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين فارس فليح عبد13282422411003037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة509.0072.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحيدر حكيم فرحان وزير13292422411003041

كلية االثار/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيذو الفقار محمد حسن صياح13302422411003045

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الدغارة للبنيناحيائيزيد فرحان عبد الحسين فنيخ13312422411003048

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيزين العابدين فليح حسن مهاوش13322422411003050

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد سعد ناصر فرحان13332422411003052

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد محمد صالح زاني13342422411003055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعباس حسن امانه عبد هللا13352422411003061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعباس رياض عباس عبد الحمزه13362422411003063

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعبد هللا خلف هادي واوي13372422411003068

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل685.0097.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعبد هللا علي موجد مخور13382422411003069

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0067.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي جبار مالك عريبي13392422411003076

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي طالب حسين عبيد13402422411003082

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي عامر عواد ماجد13412422411003085

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين صالح عبد الحسن13422422411003086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الدغارة للبنيناحيائيفالح كريم ماجد جبار13432422411003092

كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمؤمل حسن كريم ضمان13442422411003100

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمؤمل فارس وناس محمد13452422411003101

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحسن علي حسين عبيد13462422411003106

كلية القانون/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد حسين خشم لفته13472422411003108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد رياض جواد حسون13482422411003109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد عبد الحمزه جواد عبيد13492422411003110

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا سلمان موسى13502422411003111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد علي حميدي جبر13512422411003112

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد علي محمد راضي13522422411003113

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد عماد اسماعيل حمزه13532422411003114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد فراس علي عبيد13542422411003115

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد كفاح فاهم كاظم13552422411003116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد مازن فرحان عبد الحمزه13562422411003117

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى445.0063.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى جاسم عويز لفيلف13572422411003127

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى خالد كامل عبد13582422411003129

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى وليد خضر حمزه13592422411003134

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت499.0071.29اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمنتظر عايد جواد كاظم13602422411003137
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كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمهدي عبد هللا رضيم مجهول13612422411003140

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمهيمن حسين صبيح فالح13622422411003141

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد حسن ديوان شطنان13632422411004002

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد عدنان عليوي عبادي13642422411004004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0074.29اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد عالء حميد مهدي13652422411004005

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد علوان كاظم حسن13662422411004006

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد محمد محسن رفيس13672422411004008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية سومر للبنيناحيائيامجد راضي محمد جياد13682422411004010

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية سومر للبنيناحيائيباقر كريم مراد فارس13692422411004018

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية سومر للبنيناحيائيباقر هادي لويخ فهد13702422411004019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية سومر للبنيناحيائيجعفر رحمان يوسف عناد13712422411004021

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية سومر للبنيناحيائيجعفر محسن كاظم جاسم13722422411004023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن احمد سفير عبد الزهره13732422411004024

كلية التربية/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن عالوي هادي عوده13742422411004028

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0084.14اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين جابر شعيوط واجد13752422411004033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين جاسم محمد سالم13762422411004034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل621.0088.71اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الحسن غزاي13772422411004039

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين خالد عبد االمير عيال13782422411004040

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية546.0078.00اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسن زيدان13792422411004041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية373.0053.29اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين عالوي هادي عوده13802422411004042

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين فالح جوده كاظم13812422411004044

كلية التربية/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين فرقد شاكر سلمان13822422411004045

كلية التربية/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين محمد دليمي راشد13832422411004048

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين محمد طاهر فيحان13842422411004049

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية سومر للبنيناحيائيحيدر حامد عبد زيد عبد13852422411004052

كلية التربية/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية سومر للبنيناحيائيحيدر حسين مجيد هادي13862422411004054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد عباس كامل حمود13872422411004066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية سومر للبنيناحيائيسيف عبد هللا يوسف وناس13882422411004071

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعادل مالح هادي شالل13892422411004076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس حسين خنيطي كاطع13902422411004078

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس ساجد عبد هللا بريبل13912422411004080

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس سعيد ابو حنه عباس13922422411004081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس صباح فرحان جبار13932422411004083

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس غانم محمد حمزه13942422411004084

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية سومر للبنيناحيائيعبد هللا رياض عبد الرضا مشير13952422411004091

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية سومر للبنيناحيائيعبد هللا محمد بوهان بريج13962422411004094

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية سومر للبنيناحيائيعقيل رسول زيدان مدحي13972422411004097

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي اكرم حبيب عبيد13982422411004101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي اياد سالم عبيد13992422411004102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0070.29اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي باسم محمد فنجان14002422411004103
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التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي سعيد ابو حنه عباس14012422411004107

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي قيصر خلفه شمران14022422411004115

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي كريم عبد الحسين بريسم14032422411004116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي محسن عبد صكب14042422411004117

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى532.0076.00اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي محسن محمد جوده14052422411004118

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0061.29اعدادية سومر للبنيناحيائيكرار علوان كاظم حسن14062422411004127

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية سومر للبنيناحيائيكرار محمد كامل شلب14072422411004129

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية سومر للبنيناحيائيليث علوان كاظم حسن14082422411004131

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية سومر للبنيناحيائيمحسن حميد عبد محسن14092422411004134

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية سومر للبنيناحيائيمحسن عالوي هاشم اسود14102422411004136

كلية التربية/جامعة سامراء523.0074.71اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد باسم محمد جاسم14112422411004137

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد باقر علي سرتيب صيهود14122422411004138

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حميد ناصر14132422411004146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمود تحسين طالب حمزه14142422411004152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية سومر للبنيناحيائيمرتضى سالم جامل شلب14152422411004156

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية سومر للبنيناحيائيمسلم فاضل نعمه عبد الواحد14162422411004163

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر جعفر ناصر محمد14172422411004173

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر حسن جامل شلب14182422411004175

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر سلمان حواس كاظم14192422411004176

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا حسين كريم14202422411004177

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية سومر للبنيناحيائيمنتظر كاظم حميزه محمد14212422411004178

كلية الزراعة/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية سومر للبنيناحيائيمنصور احمد صالح محمد14222422411004180

كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0067.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد محسن عبيد زغير14232422411005006

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائياسعد عبد هللا جبير عجيل14242422411005009

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيامير سعد هرباد شوجه14252422411005018

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيامير مهند حميد مهدي14262422411005021

كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسنين احمد حياوي محمد14272422411005024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسنين محمد صبحي فتاح14282422411005025

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين حسن فرج سوادي14292422411005028

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى621.0088.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين حيدر فاضل عباس14302422411005030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين عباس فاضل سلطان14312422411005035

كلية التربية/جامعة سامراء519.0074.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين كريم حمادي كاري14322422411005042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر عبد االمير جبار حمزه14332422411005048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد سعد نعيم تايه14342422411005056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسيف كزار دريس ماجد14352422411005059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصادق ستار جبار وادي14362422411005060

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس حسين جواد رحيل14372422411005065

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا كريم عبد المحسن عطشان14382422411005071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي رحيم علي صياح14392422411005081

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعهد قاسم مجيد محمد14402422411005091
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيغيث عماد ارزوقي محمد14412422411005092

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكاظم امير عبد الكاظم كزار14422422411005094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل ساجد حسن كوين14432422411005097

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل محمود شاكر عبد الزهره14442422411005098

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحسن هادي محسن شمران14452422411005100

كلية الزراعة/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد صادق حمزه عبيد14462422411005105

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد صبحي هالل عبد14472422411005106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جابر عباس14482422411005108

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد كاظم سلطان خماط14492422411005114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد منتظر علي هادي نصيف14502422411005117

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد هاشم مجبل مظلوم14512422411005119

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمرتضى ستار جبار ناصر14522422411005123

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمرتضى عينون ناشي كسار14532422411005127

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة512.0073.14اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر حسين عراك حسون14542422411005135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر ماجد عبد الرضا حسين14552422411005138

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية الحمزة للبنيناحيائيموسى فرحان حسن عباس14562422411005139

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية الحمزة للبنيناحيائينبيل سامي كاظم عبيد14572422411005141

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86اعدادية الحمزة للبنيناحيائينور عبد االمير تكليف جبار14582422411005142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد خضير انوار رشيد14592422411006003

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد راضي غازي عريبي14602422411006004

كلية الزراعة/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد ماجد باقر ابراهيم14612422411006007

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد محسن عبد سياب14622422411006008

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية عفك للبنيناحيائيامير محمد عبد فارس14632422411006012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية عفك للبنيناحيائيجعفر الصادق محمد جاسم حمادي14642422411006013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0078.43اعدادية عفك للبنيناحيائيحسن فالح طراد سلطان14652422411006014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين جبار هادي فنر14662422411006015

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين خضير مالك داود14672422411006018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين ذاجر منادي رطيب14682422411006019

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين سالم كاظم جوده14692422411006020

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين علي حمزه عبد الحسين14702422411006024

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين علي خضير حمزه14712422411006025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين ناظم زغير جابر14722422411006029

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00اعدادية عفك للبنيناحيائيحيدر محمد عبد االمير مشير14732422411006031

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية عفك للبنيناحيائيحيدره حبيب اسماعيل عبد14742422411006033

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0072.71اعدادية عفك للبنيناحيائيزيد حامد ثامر حميد14752422411006034

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية عفك للبنيناحيائيسجاد مالك فليح حسن14762422411006040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية عفك للبنيناحيائيسعد قاسم محل مطلب14772422411006042

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية عفك للبنيناحيائيسعود عبد العزيز حمزه حسون14782422411006043

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية عفك للبنيناحيائيصفد فراس لطيف حسين14792422411006049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية عفك للبنيناحيائيعباس راضي حلواص مهوس14802422411006051
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كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية عفك للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد كاظم بعيوي14812422411006054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0074.29اعدادية عفك للبنيناحيائيعالء تحسين نعيم هاشم14822422411006056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي االرسالن قاسم عبد زيد ياسين14832422411006059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة493.0070.43اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي فارس جبار مريهج14842422411006071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية عفك للبنيناحيائيعمار محمد كاظم ركن14852422411006078

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية عفك للبنيناحيائيعيسى قاسم حمزه كاظم14862422411006079

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71اعدادية عفك للبنيناحيائيكرار عبد اكيرد عبود14872422411006082

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية عفك للبنيناحيائيمحسن حيدر عبد كشاش14882422411006086

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد حسين نعيم عبد هللا14892422411006088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد حمزه حمود سرحان14902422411006089

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد رزاق طه صالح14912422411006091

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد علي موسى باجي شناوه14922422411006095

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد غانم جاسور حسون14932422411006096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0073.43اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد غانم كريم برغوث14942422411006097

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد محمود ثامر حميد14952422411006099

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمدباقر حيدر حمزه عبد هللا14962422411006101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية عفك للبنيناحيائيمرتضى حسن حمود رضا14972422411006103

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية عفك للبنيناحيائيمرتضى حسين جاسم سلطان14982422411006104

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية عفك للبنيناحيائيمرتضى عادل محمد لهيمص14992422411006105

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية عفك للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا جابي رطيب15002422411006106

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى احمد ثامر شنيف15012422411006108

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى سلوم حبيب محمد15022422411006111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى عامر لهمود شندل15032422411006112

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.0098.86اعدادية عفك للبنيناحيائيمقتدى حسين لفته عبد الحسين15042422411006116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0066.71اعدادية عفك للبنيناحيائيمقتدى مخلص يحيى عباس15052422411006117

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية عفك للبنيناحيائيمنتظر عبد زيد غازي عريبي15062422411006120

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية عفك للبنيناحيائيمنتظر نهاد عبد الحمزه غيدان15072422411006123

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية عفك للبنيناحيائيمهدي صالح كاظم خربان15082422411006125

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86اعدادية عفك للبنيناحيائينجاح حامد كامل هاشم15092422411006126

كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية عفك للبنيناحيائيهشام عادل جايش جاسم15102422411006127

كلية الصيدلة/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية عفك للبنيناحيائييوسف حسن حمزه دنان15112422411006129

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية الشعلة للبنيناحيائياحمد كصاد وحيد رحيم15122422411007002

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية الشعلة للبنيناحيائيامير حمداوي كاظم محنه15132422411007004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71اعدادية الشعلة للبنيناحيائيبشار عماد اليذ عطيه15142422411007008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0060.71اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسن علي مطشر صخر15152422411007011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحمزه حليم دويج غازي15162422411007016

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الشعلة للبنيناحيائيسجاد حميد عباس زختار15172422411007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية الشعلة للبنيناحيائيسجاد رحيم حسين دهيلي15182422411007023

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيسيف الدين حميد عبد حسن15192422411007028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الشعلة للبنيناحيائيصادق مهدي كاظم محنه15202422411007029
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كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية الشعلة للبنيناحيائيصفاء محمد هادي كداح15212422411007030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعباس محسن محمد اليذ15222422411007033

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0089.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعبد الكريم عبد الحكيم ساجت عبود15232422411007035

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0084.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي جاسم جابر عويد15242422411007039

كلية علوم البحار/جامعة البصرة435.0062.14اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي جمال شناوه محمد15252422411007040

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي حسين حمود صافي15262422411007042

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة609.0087.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي عبد الصاحب عواد داخل15272422411007043

كلية االثار/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي عدن عبد الكاظم دبي15282422411007045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة491.0070.14اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي نجم عبد هللا جميل15292422411007048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت559.0079.86اعدادية الشعلة للبنيناحيائيكاظم هادي عريبي جابر15302422411007052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد جريد كايم معيدي15312422411007056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0090.29اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد حمزه جاسم حسن15322422411007057

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمصطفى عباس جبار عباس15332422411007066

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية652.0093.14اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم محسن عيدان15342422411007068

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمقتدى عبد الهادي والي نشعان15352422411007069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمقتدى كامل غالي نشعان15362422411007070

كلية التربية/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمنتظر كامل جمر عيدان15372422411007073

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الشعلة للبنيناحيائيموسى رزاق خطار جابر15382422411007076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل572.0081.71اعدادية الشعلة للبنيناحيائيهادي احمد عالوي طارش15392422411007077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الشعلة للبنيناحيائيياسين عزيز مطشر صخر15402422411007079

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد حمزه عبد عبيس15412422411008005

كلية التربية/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد خالد محيسن عبد هللا15422422411008006

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد رحيم كاظم حمزه15432422411008007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل481.0068.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد صادق فرحان جابر15442422411008009

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد صالح زغير عبد الرضا15452422411008010

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد عبد الكريم حجيل كاظم15462422411008012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد كاظم حسن ابوشنه15472422411008017

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير رائد عبد الزهره حسين15482422411008026

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير عبد الحر دفار عبد15492422411008027

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيانور محمد نومان حيوان15502422411008030

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائيايهم ايهاب محمد مهدي15512422411008033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجابر امين ريحان جابر15522422411008040

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط518.0074.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحامد حسن عبد الحمزه عطيه15532422411008043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسن عبد الحمزه جاسم محمد15542422411008045

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين حيدر حسين ابوشنه15552422411008053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين عالوي حسين وناس15562422411008062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين علي ياسين حسين15572422411008065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين غانم عبيد حتوت15582422411008067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين قحطان صالح طارش15592422411008071

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين محمد حسون جبر15602422411008072
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التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية526.0075.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين مهدي عواد فاضل15612422411008073

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحيدر حسين حسن روضان15622422411008078

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائيرضا سلمان عبد عبيس15632422411008083

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسجاد خليل ابراهيم جفات15642422411008093

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسجاد فائز فليح حسن15652422411008097

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسجاد قاسم يعقوب يوسف15662422411008099

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيشهيد سلمان هادي عباس15672422411008104

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيصادق حسين فاهم ديوان15682422411008105

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيصالح حسين حميد عواد15692422411008107

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيطه حيدر تقي شاكر15702422411008108

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية372.0053.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس جبير عبد الحسين حلواص15712422411008110

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس عليوي عبد عبيس15722422411008118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الحمزه فضل15732422411008119

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط502.0071.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد العزيز حاكم عبد حسن15742422411008122

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد هللا باسم غازي ماعون15752422411008123

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد هللا ناظم عبيد حمزه15762422411008130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعصام خالد فالح حسن15772422411008131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعقيل حاتم حسين صاحب15782422411008132

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعقيل عدنان هداد عبد15792422411008133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعالء ناجح حسين كشاش15802422411008137

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي باسم نعمه جبر15812422411008139

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي حسين سلمان حسن15822422411008141

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عبيد طالب حسين15832422411008147

كلية االثار/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي غازي عليل شروم15842422411008149

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيفائز محمد زيارة مفتن15852422411008158

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيفاضل جدعان عبد زيد حمزه15862422411008160

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكاظم عدنان هداد عبد15872422411008163

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى496.0070.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكرار حمزه عبد عون شمران15882422411008165

كلية العلوم/جامعة القادسية653.0093.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكرار محمد جواد كاظم15892422411008169

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0082.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيماجد صدام عباس متعب15902422411008174

كلية العلوم/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد صادق سلمان حسن15912422411008185

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمختار مزهر زياره دهش15922422411008198

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمرتضى حسين عبد عبيس15932422411008199

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمرتضى خالد محسن عليوي15942422411008201

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمرتضى فريد كامل غازي15952422411008203

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمرتضى كريم هزاع مصحب15962422411008204

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمقتدى حسين غافل زواله15972422411008213

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنتظر صادق عباس ادريس15982422411008218

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنصور ماجد حسين جاسم15992422411008221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائينديم سوادي صكب كشاش16002422411008226
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كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية فلسطين للبنيناحيائينصر هللا حمزه مجذوب عوده16012422411008227

كلية التربية/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية فلسطين للبنيناحيائيوائل جواد كاظم حاجم16022422411008228

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائييوسف صدام راوي مطرود16032422411008232

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية فلسطين للبنيناحيائييوسف هاشم مجيد منصور16042422411008233

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء597.0085.29اعدادية النضال للبنيناحيائيامير ماهر عبد العالي خضير16052422411009005

كلية الزراعة/جامعة ميسان429.0061.29اعدادية النضال للبنيناحيائيحامد شنجار هديب مرزوق16062422411009011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية النضال للبنيناحيائيحسنين علي حسين سعيد16072422411009014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0091.43اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين عبد الرضا صالح هادي16082422411009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية النضال للبنيناحيائيدوهان ثجيل جهاد حسن16092422411009018

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية النضال للبنيناحيائيرضا حاتم وحيد جبار16102422411009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية النضال للبنيناحيائيسالم حميد هديب مرزوك16112422411009022

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية النضال للبنيناحيائيستار جالل حكمت عباس16122422411009023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية النضال للبنيناحيائيسجاد داخل نومان عبد16132422411009024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة556.0079.43اعدادية النضال للبنيناحيائيضالل حميد هديب مرزوك16142422411009033

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعادل بشار حسن واجد16152422411009034

كلية التربية/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي حمودي ارحيم عباس16162422411009044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية507.0072.43اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي سامي كاظم تويلي16172422411009045

كلية التربية/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي سلمان عبد هللا رباط16182422411009046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي طالب نعمه زهيان16192422411009047

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي محمد راضي حميد16202422411009051

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة524.0074.86اعدادية النضال للبنيناحيائيقائد شجيل جهاد حسن16212422411009053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء603.0086.14اعدادية النضال للبنيناحيائيكرار سمير غالب مجبل16222422411009054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النضال للبنيناحيائيكرار عباس وحيد حسين16232422411009055

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد بسمان زغير وره16242422411009059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية النضال للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا جويد علوان16252422411009060

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية670.0095.71اعدادية النضال للبنيناحيائيمرتضى عبد عوفي مجلي16262422411009061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى قاسم نعاس عتيوي16272422411009064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية النضال للبنيناحيائيمقتدى مؤيد عبد الجليل علي16282422411009066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية النضال للبنيناحيائيمنذر جودر هلول عبد هللا16292422411009068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الشامية للبنيناحيائياحمد توفيق محمدحسين كريم16302422411010001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الشامية للبنيناحيائياحمد سليم كريم عبيد16312422411010003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.1697.02اعدادية الشامية للبنيناحيائياحمد صفاء غانم كاظم16322422411010004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الشامية للبنيناحيائياسحاق عباس عبد االمير عبد الحسين16332422411010005

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0070.14اعدادية الشامية للبنيناحيائيامير جاسم محمد يوسف16342422411010009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية الشامية للبنيناحيائيامير حسين جدوع عبد الرضا16352422411010010

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيامير محمد حسين صالح16362422411010014

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسن فرحان عبد علي فرحان16372422411010018

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسنين عادل عبد زيد عبد الكاظم16382422411010021

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين اسعد وحيد شنان16392422411010023

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين حيدر جاسم محمد16402422411010025
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كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين علي امير عبد الحسين16412422411010034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين علي باني حمادي16422422411010035

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين علي جميل خرباط16432422411010036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.6088.37اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين علي عبد العزيز حسين16442422411010038

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد باسم عبد االمير جواد16452422411010047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد محمد محبوس تايه16462422411010052

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد مهدي حافظ كريم16472422411010053

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية الشامية للبنيناحيائيسيف سامي عيدان كاظم16482422411010055

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57اعدادية الشامية للبنيناحيائيصادق عدي حاتم علي16492422411010057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية517.0073.86اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس وليد مسلم حبيب16502422411010063

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي عبد الزهره محمد حمزه16512422411010071

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.2099.46اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي كاظم جواد كاظم16522422411010076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان620.0088.57اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي محمد سرحان خضير16532422411010077

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية الشامية للبنيناحيائيكاظم حسين عناد كاظم16542422411010080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيمؤمن صباح اكريم دنانه16552422411010085

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الشامية للبنيناحيائيمجتبى نبيل عبد زيد عبد الكاظم16562422411010088

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا حمود حران16572422411010099

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد كريم عبادي عباس16582422411010103

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الشامية للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا كاظم عباس16592422411010109

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء609.0087.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الرضا جبار16602422411010110

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية الشامية للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد الكاظم حسين16612422411010117

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية الشامية للبنيناحيائيمنتظر عادل رحيم مدلول16622422411010120

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية الشامية للبنيناحيائيمنتظر عامر خلف مطلوب16632422411010121

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الشامية للبنيناحيائيمنتظر كريم جاسم جياد16642422411010122

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم543.0077.57اعدادية الشامية للبنيناحيائينصر هللا حيدر جبار جلوع16652422411010125

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29اعدادية غماس للبنيناحيائيباقر محمد حمزه كريم16662422411011006

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين جواد كاظم محمد16672422411011011

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين عماد كريم جبار16682422411011013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين محمد عبد الرضا عبيس16692422411011015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية غماس للبنيناحيائيزيد علي عيدان عكيب16702422411011022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية غماس للبنيناحيائيشاكر محمود شاكر عاشور16712422411011026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية غماس للبنيناحيائيعبد هللا طاهر جاسم محمد16722422411011032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي اركان زغير حسن16732422411011034

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي اسعد عليوي جبر16742422411011035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي رحيم سلطان دفار16752422411011040

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي شاكر شاطي ابوحميد16762422411011042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي عامر زباله محمد16772422411011043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0084.71اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي عباس عبد هللا حمادي16782422411011045

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية غماس للبنيناحيائيمؤيد حسين تايه عبد16792422411011059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمد الصادق حيدر محسن سلمان16802422411011060
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمد حمزه منشد حسون16812422411011061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمود حيدر محمود هادي16822422411011068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية غماس للبنيناحيائيمسلم عقيل زغير جباره16832422411011073

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية غماس للبنيناحيائيمصعب ثائر حسن جبير16842422411011079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية غماس للبنيناحيائيهمام جاسم محمد مطلق16852422411011081

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0063.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد هاشم لفته عبد هللا16862422411012003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0060.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين عبد الزهره حاشوش حسن16872422411012019

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيزيد حمزه جبار محمد16882422411012028

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حسن سالم رهمه16892422411012044

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد توفيق علي عباس16902422411012053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد رضا كاظم محمد16912422411012055

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد فاضل زباله شمران16922422411012058

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد وليد خالد تركي16932422411012060

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمدباقر عالء غانم عبود16942422411012061

كلية التربية/جامعة سامراء496.0070.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمنتظر احمد كريم عالوي16952422411012067

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمهند فيصل غازي حسن16962422411012072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت482.0068.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائييوسف عباس جليل خليل16972422411012076

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد خالد مراد كاظم16982422411013006

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد رياض جاسم محمد16992422411013007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد كاظم كرماش عباس17002422411013011

كلية اآلداب/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد محمد حميد عبد17012422411013012

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيامير صالح كامل جالب17022422411013016

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيباقر احمد حسن عبيد17032422411013019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسن جبار حسين عليوي17042422411013028

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسن علي جالب عبد17052422411013030

كلية االثار/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين رضا عبد كاظم17062422411013032

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين فاضل حسين عليوي17072422411013039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحيدر عباس خضير عباس17082422411013044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحيدر قاسم ضيول خلف17092422411013049

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الجواهري للبنيناحيائيرضا سعد حسن حمزة17102422411013057

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيسجاد عماد عبد شمخي17112422411013066

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيصادق جعفر فيصل حمزه17122422411013070

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا مهدي صالح محمد17132422411013080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي باسم حنون جاسم17142422411013083

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي حميد كاظم محمد17152422411013088

كلية القانون/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي شاكر شمخي جبر17162422411013090

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي صالح كامل جالب17172422411013092

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي عدنان علي جاسم17182422411013095

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي عقيل مطشر عبد17192422411013096

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي كاظم حسين كاظم17202422411013098
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي كاظم علي جاسم17212422411013099

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي كريم عبد شريدة17222422411013101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي مالك مهدي سلمان17232422411013102

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيغيث عامر غجير جريمخ17242422411013103

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيغيث فارس كامل عبد17252422411013104

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيليث مازن طالب عبادي17262422411013110

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمؤتمن عبد الزهرة حاتم كاظم17272422411013111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمؤمل حامد حاتم حسين17282422411013113

كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمؤمل علي مسير عباس17292422411013114

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد إبراهيم جدعان وناس17302422411013116

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد رضا عقيل سرحان محمد17312422411013123

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد عايد عبد علي موسى17322422411013126

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد عبد الستار جاسم علي17332422411013127

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.5294.50اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد عطاء نوري عبود17342422411013128

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى رحيم حسن رحيم17352422411013136

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم بعيوي17362422411013139

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى مرتضى عودة وادي17372422411013144

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمقتدى باسم عودة حمزة17382422411013145

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمنصور حسن علي جاسم17392422411013149

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمهيمن عامر ضمان راضي17402422411013151

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمهيمن منصور يحيى شاكر17412422411013152

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية669.1295.59اعدادية الجواهري للبنيناحيائيياسر عباس شاكر عباس17422422411013154

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيإبراهيم حمزة جواد كاظم17432422411014001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد عبد الرضا رسن كاظم17442422411014003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائياحمد فالح عبار سلطان17452422411014004

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيامير تحسين علي جبر17462422411014005

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيامير لطيف كاظم جودة17472422411014008

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيجعفر ماجد حامد طالل17482422411014011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن قاسم كريم حسين17492422411014016

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن هادي كاظم حزام17502422411014017

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين سامي جدعان كزار17512422411014022

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين سعد عبيد شمخي17522422411014023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين قاسم كريم حسين17532422411014027

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحيدر عزيز رمان صبيح17542422411014032

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحيدر محمد راضي عبيس17552422411014033

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيخليل صبيح معيوف حسين17562422411014034

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية613.0087.57ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيراضي حامد داخل عبد هللا17572422411014035

كلية التمريض/جامعة البصرة672.0096.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي حسين كريم عنيفص17582422411014053

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي حيدر زوير حمزة17592422411014054

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي عادل شراد صدام17602422411014057
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كلية التربية/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي عباس حميد جالي17612422411014058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي محي كتاب فليح17622422411014064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعيسى قابل مزيد فرحان17632422411014068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيغيث عبد الرضا رسن كاظم17642422411014070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيكرار شهيد ريكان كاظم17652422411014073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد باسم عبد االمير زغير17662422411014076

كلية التربية/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد ترتيب جابر مظنون17672422411014077

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد قاسم جاسم محمد17682422411014084

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد يوسف كدر حسين17692422411014085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0079.29ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمود سعيد كريم محيل17702422411014086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد العظيم عباس17712422411014092

كلية العلوم/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمهيمن باسم عبد الرضا ديوان17722422411014098

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيهادي رايح كريم علوان17732422411014100

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد حمزة عبيد مذبوب17742422411015004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد عالء خيري عبد السادة17752422411015010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد علي عواد كاظم17762422411015012

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد كاظم عبد مرواح17772422411015013

كلية االثار/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير ابراهيم حسين محمد17782422411015014

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير حيدر غانم عيدان17792422411015016

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل566.0080.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير رائد حاكم محمد17802422411015017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير عبد الرضا هادي عبد17812422411015019

كلية الزراعة/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير عبد الكاظم سلمان حسن17822422411015020

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير علي كاظم كواد17832422411015022

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير كاظم شيال عبد17842422411015027

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسام حسن فليح جاسم17852422411015032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسن عباس محسن عبيد17862422411015035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسن علي كشاش عطية17872422411015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسنين خالد سلمان جواد17882422411015038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسنين عطيه هادي غاوي17892422411015039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين حسن هاشم اسماعيل17902422411015042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين حلبوص ماهو حسن17912422411015043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين سعيد عبيد ثامر17922422411015045

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين صالح محمد سريح17932422411015046

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين صفاء راضي عبد الحسين17942422411015047

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين علوان فاضل حسين17952422411015052

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين نزار رحيم خلف17962422411015059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0064.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحيدر اثير هادي كريم17972422411015063

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحيدر احمد صباح حسن17982422411015064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحيدر علي حسين علي17992422411015069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحيدر محمد هادي صياح18002422411015071
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيذو الفقار علي علوان عمران18012422411015074

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيذو الفقار مراد حبتر حمد18022422411015075

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيزهير حسام نعمه عزيز18032422411015078

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل585.0083.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيزيد كريم جلوب صنكور18042422411015079

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيزين العابدين فرار عبد مخيف18052422411015083

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد احمد عطا هللا حمزه18062422411015086

كلية االثار/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد سعد عايد كاظم18072422411015088

كلية القانون/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيصفاء باسم مرزوك محمد18082422411015099

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيصفاء رزاق حسن محمد18092422411015100

كلية التربية/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيطاهر حسن شناوه شبيب18102422411015103

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس احمد كاظم فرهود18112422411015105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية501.0071.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس سعد عبد عبادة18122422411015107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس معضد محمد عنين18132422411015111

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبد هللا كاظم18142422411015117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي اكبر هيثم هاشم اسماعيل18152422411015120

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي ترف كشيش محمد18162422411015122

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي راهي وداح حسن18172422411015132

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي ضاري كامل حسون18182422411015135

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي ضياء شبرم علي18192422411015136

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عباس قيس عميتة18202422411015137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عزاوي اعشم صخر18212422411015139

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عزيز عبيد كاظم18222422411015140

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء542.0077.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي وليم حمد عبد18232422411015150

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار حميد حسن موسى18242422411015155

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار حيدر هادي عبيس18252422411015158

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمؤمل راهي غالي عبيد18262422411015167

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد اركان داود منصور18272422411015171

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد اسعد حسين منديل18282422411015172

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت620.0088.57اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد الصدر حسن هاشم اسماعيل18292422411015173

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد خالد حسين عايش18302422411015175

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد ستار جابر صياح18312422411015176

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد عادل ذيبان حجار18322422411015180

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين عبد18332422411015184

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0087.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى امير كاظم ناصر18342422411015190

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الرضا خليف18352422411015198

كلية الزراعة/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى علي ياسر نجم18362422411015199

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى عواد فاضل جوده18372422411015200

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى قاسم عنين كاظم18382422411015201

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى كاظم شيال عبد18392422411015203

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمرتضى هاتف جواد كاظم18402422411015205
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمسلم حبيب لطيف كاظم18412422411015207

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى جابر مهدي حمزه18422422411015211

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى حمزه كركان خبالة18432422411015215

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى داخل حسين محمد18442422411015217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمقتدى عالوي مطرود دحام18452422411015225

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمنتظر رياض هوبي علي18462422411015228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمنتظر كاظم ضغين صالل18472422411015232

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمنتظر كريم تركي حمزة18482422411015234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الزيتون للبنيناحيائيياسر احمد رضا مهدي18492422411015239

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر489.0069.86اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيانمار عالء كامل جاسم18502422411016002

كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسن عبد االمير نور محسن18512422411016004

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحيدر عباس جاسم صكبان18522422411016011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحيدر محمد عباس مطر18532422411016012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة519.0074.14اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحيدر محمد عزيز ابو سوده18542422411016013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل512.0073.14اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيصادق كامل شاكر جازع18552422411016020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيعبد هللا عدي خضير عتوي18562422411016026

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيعلي اسعد عبيد مجهول18572422411016029

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيغيث رياض عبد زيد محمد18582422411016037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى612.0087.43اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمحمد الجواد خزعل علوان حسن18592422411016040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمسلم رزاق سلوم كاظم18602422411016048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمهدي علي كاظم عبد18612422411016056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيهاشم حسين كاظم عبد18622422411016057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائييوسف تحرير علي عكله18632422411016058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية الصالحية للبنيناحيائيآحمد ثابت ميرس حسين18642422411017002

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية الصالحية للبنيناحيائيبهاء فيصل حسن علي18652422411017009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحبيب داخل محمد كاظم18662422411017011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسن رزاق حامد هادي18672422411017013

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسن طالب يحيى عبد الرضا18682422411017014

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية573.0081.86ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسين آحمد محمد حسون18692422411017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسين محمد مسلم عبيد18702422411017020

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحمزه صباح نجم عبد18712422411017021

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحيدر محمد حسين كاطع18722422411017023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الصالحية للبنيناحيائيسجاد حسين نعمه عبد الكاظم18732422411017026

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86ثانوية الصالحية للبنيناحيائيشهاب احمد جزار حسن18742422411017033

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية510.0072.86ثانوية الصالحية للبنيناحيائيضياء فيصل حسن علي18752422411017035

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين كاطع18762422411017049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمقتدى محمد هويدي جاسم18772422411017051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71اعدادية نفر للبنيناحيائياحمد عالوي واشي راضي18782422411020001

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية نفر للبنيناحيائيجاسم محمد سلمان ايدام18792422411020006

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية نفر للبنيناحيائيجواد كاظم ظاهر محسن18802422411020008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية نفر للبنيناحيائيحسن حمزه عبد الكاظم ظاهر18812422411020009

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية نفر للبنيناحيائيسجاد مجيد حسن سلطان18822422411020025

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية نفر للبنيناحيائيسالم عارف هزار لعيبي18832422411020026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية نفر للبنيناحيائيعلي محسن عليوي صكبان18842422411020044

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية نفر للبنيناحيائيعلي هشام باذور معواص18852422411020046

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية نفر للبنيناحيائيفرزدق صالح ديوان هنيدي18862422411020049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية506.0072.29اعدادية نفر للبنيناحيائيمحمد مطر خضير كاظم18872422411020057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء599.0085.57اعدادية نفر للبنيناحيائيمرتضى حميد سعيد كاظم18882422411020058

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية نفر للبنيناحيائيمرتضى ميزر حاكم هزار18892422411020061

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية نفر للبنيناحيائيمسلم عقيل حمزه مرزوك18902422411020062

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية نفر للبنيناحيائيمقتدى حسين طارش كشمر18912422411020065

كلية التمريض/جامعة القادسية680.0097.14اعدادية نفر للبنيناحيائيمقتدى محمد ناصر عواد18922422411020066

كلية العلوم/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية نفر للبنيناحيائيوطن عزيز جاسم علي18932422411020068

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائياحمد رائد مهدي جواد18942422411021001

كلية التربية/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائياحمد علي سلمان شناوه18952422411021003

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائياحمد هيثم غموس راضي18962422411021006

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الديوانية للبنيناحيائيامير جابر شاكر حسن18972422411021009

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسن علي جاسم نصيف18982422411021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسن علي فهد عوده18992422411021015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسين سالم تركي هادي19002422411021019

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحمزه جابر شاكر حسن19012422411021023

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحيدر اسعد عويد غجيري19022422411021024

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيسامر احمد هندال حنيش19032422411021029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائيسجاد رحيم دخان شناوه19042422411021030

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيسوران علوي صابر خاجي19052422411021035

كلية التمريض/جامعة المثنى675.0096.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعباس احمد عبد الساده سدخان19062422411021042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعباس عكاب عبد حسين19072422411021047

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعباس مسلم شاكر جواد19082422411021049

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعقيل مسلم سوادي محمد19092422411021053

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعقيل مهدي صالح سجل19102422411021054

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية541.0077.29اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي احمد هادي حمد19112422411021055

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي فراس حسن متاني19122422411021066

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت431.0061.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعيسى جاسم محمد حسين19132422411021071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية الديوانية للبنيناحيائيفاضل هاشم ياسر بازي19142422411021072

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيكرار رائد ناصر عبد19152422411021078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائيكرار عباس فرعون مغير19162422411021080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيكرار علي عبد االمير جامل19172422411021082

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد احمد سالم جبر19182422411021083

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد عادل كاظم جبر19192422411021090

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد قاسم كريم كاظم19202422411021096
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد مطيع وناس حمود19212422411021101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمرتضى فاهم جالب جبار19222422411021104

كلية االثار/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى حيدر ناصر حسين19232422411021107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا جبار مهدي19242422411021108

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى فؤاد عبد هادي19252422411021110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمقتدى جواد حسن جواد19262422411021112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمقتدى غانم راضي معيلف19272422411021114

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمهدي غانم راضي معيلف19282422411021118

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت535.0076.43اعدادية الديوانية للبنيناحيائيوارث ناجي هادي دريول19292422411021122

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية الديوانية للبنيناحيائييونس حسين عباس خلف19302422411021123

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية التآخي للبنيناحيائياثير مؤيد ذياب عرار19312422411022001

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية التآخي للبنيناحيائيامير علي حسين حبيب19322422411022009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسن محمد عبد مظلوم19332422411022018

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين فاضل حسين دحام19342422411022026

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين محمد رحيم جاسم19352422411022028

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية التآخي للبنيناحيائيرياض فراس جبوري شاكر19362422411022034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط525.0075.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيسجاد سعد فليح حسن19372422411022042

كلية الزراعة/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية التآخي للبنيناحيائيضرغام رحيم حسن غيدان19382422411022045

كلية الزراعة/جامعة المثنى421.0060.14اعدادية التآخي للبنيناحيائيعبد هلل صالح خضير عبد الساده19392422411022050

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار532.0076.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيعلي باسم شالكه كريم19402422411022053

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية التآخي للبنيناحيائيعلي جميل صاحب عسل19412422411022054

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0081.29اعدادية التآخي للبنيناحيائيعلي رسول عبد الزهره حمزه19422422411022060

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية التآخي للبنيناحيائيعلي هادي محمد زغير19432422411022067

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيكرار حسين عبد الرضا كاظم19442422411022071

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد امير عبد زيد خليل19452422411022080

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية398.0056.86اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد حسن باسم مهدي محمد حسن19462422411022082

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد حسين عبد زيد خليل19472422411022083

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد حميد جياد كاظم19482422411022084

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد رياض احمد هاشم19492422411022086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد فرحان جواد كاظم19502422411022089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية التآخي للبنيناحيائيمحمد كريم تركي عوده19512422411022090

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية التآخي للبنيناحيائيمرتضى حسن مايع شخير19522422411022093

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية التآخي للبنيناحيائيمرتضى ظاهر عطيه خضير19532422411022094

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43اعدادية التآخي للبنيناحيائيمسلم صادق ذياب محسن19542422411022096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية التآخي للبنيناحيائيمصطفى كريم بردان عبد19552422411022104

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الثقلين للبنيناحيائيأحمد جبار عبد هللا محمد19562422411023001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى510.0072.86اعدادية الثقلين للبنيناحيائيحسين كاظم مهدي فرحان19572422411023010

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الثقلين للبنيناحيائيكرار احمد حمزة عبطان19582422411023023

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد علي حسن سهر19592422411023025

كلية التربية األساسية/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد مكي رشاد خفيف19602422411023027
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قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمسلم تركي حياوي حسن19612422411023029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر530.0075.71اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمصطفى أديب جبر حسن19622422411023031

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق فنجان مسير19632422411023033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد فاهم هاشم محمد19642422411024004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيامير جبار عبد زياره19652422411024006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيامير محمد غازي عبد الحسين19662422411024007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيايهاب باسم سامي شهيد19672422411024008

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيجعفر انمار عبد الرحمن عبد االمير19682422411024010

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين عادل هلوس اجريو19692422411024015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين علي شناوه مصبوب19702422411024017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين محمد فاضل محمد19712422411024019

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيحمزه سعد حمزه ناصر19722422411024021

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيذو الفقار احمد شاكر مالك19732422411024024

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيزيد اسامه جهاد جبر19742422411024027

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيسجاد باسم بجاي جويد19752422411024029

كلية العلوم/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيسجاد حيدر محمد حسون19762422411024030

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيسجاد مازن ناجي حسن19772422411024034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي السجاد محمد علي حمود19782422411024040

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي المرتضى احمد صاحب علوان19792422411024041

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي اياد محمد شناوه19802422411024042

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي بديع خلف كريم19812422411024043

كلية التمريض/جامعة القادسية681.0097.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي رافد نوري شاكر19822422411024045

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي رسول علي حمود19832422411024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي زمان عبد هللا عبد الساده19842422411024047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي شاكر كريم عبد علي19852422411024048

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي عبد الخالق فرحان كاظم19862422411024049

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي كريم دردوح لفته19872422411024050

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي محسن جاسم نعمه19882422411024051

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي محمد عبد االمير سعدون19892422411024052

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيكرار منتصر نوري كاظم19902422411024056

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمبين اوراس جميل فنون19912422411024057

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد خالد حسن غزاي19922422411024062

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد رضا علي رشيد ابراهيم19932422411024063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد سالم عبدان واوي19942422411024064

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد عباس كاظم حسن19952422411024067

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد عبد الكاظم عاجل رسن19962422411024068

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل560.0080.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد عصام جاسم محمد19972422411024069

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء543.0077.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد عالء شعالن صيهود19982422411024070

كلية التمريض/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد نبيل كاظم حسين19992422411024075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد والء امين توماس20002422411024076
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كلية التمريض/جامعة ميسان668.0095.43اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمود كمال عبيد محسن20012422411024077

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمقتدى عبد الباري عبد راضي20022422411024085

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيمنتظر علي خضير عباس20032422411024088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيميثم رزاق رضا يوسف20042422411024091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائينور عمار نوري كاظم20052422411024092

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعياحيائيياسر عمار حمزه جبار20062422411024095

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14اعدادية الرسول للبنيناحيائيأحمد عيدان جباري جياد20072422411026006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الرسول للبنيناحيائيأحمد قاسم رحيم جالب20082422411026008

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الرسول للبنيناحيائيأمير حسن كاظم جعفر20092422411026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيجاسب فجر جاسب مزيد20102422411026024

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيجعفر الصادق حيدر جبل صايل20112422411026026

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيجعفر سالم ارمازي حميدي20122422411026027

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن أحمد عبد االله حسين20132422411026030

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن عباس محسن مطلوب20142422411026032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين جفات عيدان محسن20152422411026041

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين جواد كاظم محمد20162422411026042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين عبد خضير جريو20172422411026051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين علي جياد جريو20182422411026052

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الرسول للبنيناحيائيحليم حسن كاظم جعفر20192422411026059

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الرسول للبنيناحيائيحمود عطية كاظم عبد الحسين20202422411026061

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيحيدر فواز خلف صكبان20212422411026065

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة492.0070.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيحيدر مهدي عبار عاشور20222422411026066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيخير هللا سالم عبد علي عيدان20232422411026069

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيطالب شاكر شنيبر جبار20242422411026085

كلية القانون/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيطه حسن داخل جيثوم20252422411026086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية الرسول للبنيناحيائيعباس فاخر عبادي عباس20262422411026090

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الرسول للبنيناحيائيعبد هللا كاظم زاير عيفان20272422411026096

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيعزيز ديوان نواف كاظم20282422411026098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الرسول للبنيناحيائيعقيل سعد عبد الزهرة نومان20292422411026102

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عاجل20302422411026104

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي حسين مجهول خابط20312422411026107

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي حسين يوسف خطار20322422411026108

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي حيدر هرباد عبد هللا20332422411026109

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي مله مرهج طابور20342422411026115

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية661.0094.43اعدادية الرسول للبنيناحيائيكاظم حسين عبد هللا كاظم20352422411026125

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية الرسول للبنيناحيائيكرار ملتاج حنش ناجي20362422411026129

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد حسن حايل مشندخ20372422411026141

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد هادي طوينه تومان20382422411026152

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية الرسول للبنيناحيائيمنتظر ماجد حميد عبد20392422411026164

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية الرسول للبنيناحيائيمهند ناصر عبار عاشور20402422411026167
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية الرسول للبنيناحيائيياسين هادي جابر حسين20412422411026179

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى533.0076.14اعدادية الرسول للبنيناحيائيياغياث مهدي عبد نجم20422422411026180

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد صباح نوري سلمان20432422411027004

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياسامة مصطفى جواد كاظم20442422411027006

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير كامل رشودي هلوس20452422411027011

كلية التمريض/جامعة ذي قار675.0096.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامير وسام مالك محمد20462422411027012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن زيد حسن زاير20472422411027015

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن محمد جابر حسين20482422411027018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر خالد كريم مهدي20492422411027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0063.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيضياء زكي عبد طالب سلمان20502422411027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس ضياء كناوي عباس20512422411027036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جواد شاكر جواد20522422411027039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين حسن جوده20532422411027040

كلية االثار/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ميثاق شدهان وداعه20542422411027045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعيسى باسم محمد عمر20552422411027046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل صالح حسن داود20562422411027051

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ازهر ناصر حسين20572422411027053

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ثامر راضي عامر20582422411027055

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الكاظم محسن20592422411027056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي عزيز محمد20602422411027060

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى حسين شاكر عبد الحسن20612422411027065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى ستار مزهر مالون20622422411027066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد خضير20632422411027068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيهيثم معن حمد محمد20642422411027072

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد علي هادي احمد20652422411028003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيامير راضي طشطوش مجيد20662422411028005

كلية العلوم/جامعة بابل642.0091.71اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين ابراهيم حاشوش حبيب20672422411028011

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين حميد عطيه جاسم20682422411028016

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحيدر علي ظاهر حسن20692422411028022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر486.0069.43اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحيدر قاسم جبر كاطع20702422411028024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيراضي كاظم راضي عبد20712422411028025

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيسجاد ابراهيم محسن سلمان20722422411028028

كلية التربية/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعبد هللا كريم عوده ديوان20732422411028033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعبد الهادي سعد عبد علي وادي20742422411028034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد20752422411028040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيكرار حسن شنك عبيده20762422411028048

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيكرار حيدر سند غنص20772422411028052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمجتبى هاشم ابو الهيل حذيه20782422411028055

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمرتضى طالب حمزه عبيد20792422411028058

كلية التربية/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمصطفى حميد عبد سلمان20802422411028060

203 من 52صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية الكندي للبنيناحيائيامير كريم جبر عيدان20812422411029008

كلية اآلداب/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية الكندي للبنيناحيائيحسن داخل عيدان راضي20822422411029011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية الكندي للبنيناحيائيحيدر حسن مهدي جبار20832422411029021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين خالد رحمن طخاخ20842422411029026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0068.43ثانوية الكندي للبنيناحيائيعلي لفته كاظم جاسم20852422411029035

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الكندي للبنيناحيائيمحمد عبد علي شنيع غضب20862422411029038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71ثانوية الكندي للبنيناحيائيمحمد كريم راضي محمد20872422411029040

كلية الزراعة/جامعة القادسية424.0060.57ثانوية الكندي للبنيناحيائيمحمد ناظم عبد زيد راضي20882422411029041

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14ثانوية الكندي للبنيناحيائيمصطفى جليل سالم علوان20892422411029043

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29ثانوية الكندي للبنيناحيائيمنتظر علي مشان دعاج20902422411029047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعداديه الوهج للبنيناحيائياحمد ناصر حسين عبد الزهرة20912422411030002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0069.00اعداديه الوهج للبنيناحيائيامين عبد الكاظم بدر براوه20922422411030005

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0064.57اعداديه الوهج للبنيناحيائيجعفر رعد كلف شنان20932422411030008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0052.29اعداديه الوهج للبنيناحيائيحسن سمير داود سليمان20942422411030016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعداديه الوهج للبنيناحيائيحسين جواد كاظم دشر20952422411030017

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعداديه الوهج للبنيناحيائيسجاد حسين انعيمه عباس20962422411030032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعداديه الوهج للبنيناحيائيعباس سعد حمزه جون20972422411030044

كلية التربية/جامعة القادسية586.0083.71اعداديه الوهج للبنيناحيائيعلي حسين علي جيجان20982422411030054

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعداديه الوهج للبنيناحيائيعلي سعود علكو صياح20992422411030058

كلية اآلداب/جامعة سامراء444.0063.43اعداديه الوهج للبنيناحيائيعلي محمد عليوي بثور21002422411030063

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعداديه الوهج للبنيناحيائيفالح مهدي كاظم محنه21012422411030067

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعداديه الوهج للبنيناحيائيكرار قاسم جبار عبد21022422411030069

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعداديه الوهج للبنيناحيائيمحمد فخري عبيد فريخ21032422411030080

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعداديه الوهج للبنيناحيائيمحمد محي عبد مطلك21042422411030083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعداديه الوهج للبنيناحيائيمصطفى شهيد مالك دشر21052422411030086

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14اعداديه الوهج للبنيناحيائيمصطفى عالء صكبان محمد21062422411030087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية443.0063.29اعداديه الوهج للبنيناحيائيمنتظر عجيل مزهر راضي21072422411030094

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيامير جبار عبد شعيب كاطع21082422411032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0065.57للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيامير عبد الجبار عبود ناصر21092422411032004

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيامير كاظم دعوه عويز21102422411032005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد518.0074.00للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسن عبد الكاظم صياح شنباره21112422411032006

كلية التربية/جامعة سامراء529.0075.57للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين خالد مردان هدهود21122422411032011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين عالء حسين علي21132422411032015

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين مسلم فاهم محمد21142422411032018

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيحسين مهدي صالح جاسم21152422411032019

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيسجاد مؤيد حسين عبد الكاظم21162422411032030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيعلي محمد علوان فرهود21172422411032046

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد اسعد عمران مكي21182422411032050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد رضا جابر عبود21192422411032053

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمحمد نعمه عبد اللطيف مشكور21202422411032056
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط528.0075.43للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمشتاق حامد محسن برغش21212422411032060

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14للبنين (ع)ثانوية االمام علي بن ابي طالب احيائيمنصور حسن علي سعدون21222422411032073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية706.00100.86اعدادية النجدين للبنيناحيائيإبراهيم حسن بطاح بريج21232422411033001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية النجدين للبنيناحيائياحمد جبار حاكم محمد21242422411033003

كلية التربية/جامعة سامراء490.0070.00اعدادية النجدين للبنيناحيائياحمد عبد الساده معارج محمد21252422411033005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم551.0078.71اعدادية النجدين للبنيناحيائياحمد ماجد حسين عبد هللا21262422411033007

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسنين عبد الكاظم عيدان حسين21272422411033026

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية562.0080.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين راجح عبد الرسول فرهود21282422411033033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين شذر كطفان شناوه21292422411033034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0064.57اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق جواد كاظم21302422411033035

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين عبد هللا21312422411033039

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسين محسن ديوان محمد21322422411033043

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية النجدين للبنيناحيائيحمزه رحيم عبد الحسين رحيمه21332422411033044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيحمزه علي حسين زغير21342422411033045

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى555.0079.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيحمود حطاخ سندان دهش21352422411033047

كلية التربية/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية النجدين للبنيناحيائيحيدر علي فضيل عبود21362422411033049

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيحيدر ناظم عطيه حمزه21372422411033050

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيخالد منزل راضي سبع21382422411033051

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية النجدين للبنيناحيائيزيد حسين راهي حسن21392422411033053

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية النجدين للبنيناحيائيصادق خضير هدهود دخيل21402422411033061

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيصادق شهيد لهمود عطيه21412422411033062

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل533.0076.14اعدادية النجدين للبنيناحيائيعباس محمد جاسم عياش21422422411033067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي إسماعيل ناهي صكبان21432422411033069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي اسعد ماشي جالب21442422411033072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي حسين شاكر حداوي21452422411033073

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي حسين علي جهادي21462422411033075

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية النجدين للبنيناحيائيعماد كاظم اكشيش كريم21472422411033088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيكرار جاسم جعفر أبو جاله21482422411033094

كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية النجدين للبنيناحيائيليث رياض جيجان فضيل21492422411033096

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحسن احسان عبد الزهره محسن21502422411033098

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد رعد محسن صيهود21512422411033101

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء591.0084.43اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد صالح عبد حسين21522422411033102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين طرفه فراك21532422411033103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد ميثم فليح حسن21542422411033106

كلية الزراعة/جامعة المثنى455.0065.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى باسم حميد عنز21552422411033121

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء621.0088.71اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى جبار جواد كاظم21562422411033122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا شهيد سلطان21572422411033125

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد محمد21582422411033128

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية النجدين للبنيناحيائيمنار عبد الحسن إبراهيم عويد21592422411033129

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية النجدين للبنيناحيائيياسر احمد داخل جواد21602422411033137
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كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد عباس دكتور عباس21612422411034004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية النصر للبنيناحيائياركان كاين جباره جبين21622422411034008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية النصر للبنيناحيائيامير فريد جخن كريم21632422411034011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534.0076.29اعدادية النصر للبنيناحيائيبشير عبد هللا جابر حسون21642422411034015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0068.71اعدادية النصر للبنيناحيائيجاسم عباس عيال كوير21652422411034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين ماجد كريم عبد21662422411034028

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية النصر للبنيناحيائيزيد اركان عبد الهادي حسن21672422411034039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية النصر للبنيناحيائيطه رحيم عبادي شنابه21682422411034044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0052.29اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس احمد مهدي حسن21692422411034045

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس علي لهو عاجل21702422411034046

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس مالح حسين كسار21712422411034047

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية النصر للبنيناحيائيعبد الحسن رحيم عباس مطير21722422411034048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي جاسم ارحيم والي21732422411034053

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي جواد كاظم مجيد21742422411034054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي حسين ثجيل فضيل21752422411034056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي حسين حياوي داود21762422411034057

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي خضير هادي كاظم21772422411034059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي رحيم حسن جبار21782422411034060

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي قابل جميل كصاد21792422411034064

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية النصر للبنيناحيائيمحسن نجم عبد هللا رباح21802422411034076

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد باقر راضي عواد عبد21812422411034078

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم فرج سوادي21822422411034079

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد سالم جبار عكار21832422411034083

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد عبد مردان هنيان21842422411034087

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمرتضى احمد نشيمي فتيوي21852422411034094

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية النصر للبنيناحيائيمرتضى حسن يوسف عبد21862422411034095

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57اعدادية النصر للبنيناحيائيمسلم جندي شمهود نعمه21872422411034097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية النصر للبنيناحيائيمصطفى خضير عباس ليلون21882422411034100

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية النصر للبنيناحيائييوسف عبد الواحد عبادي عبدان21892422411034108

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيابراهيم مالك عنون حنش21902422411035001

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الفاضلية للبنيناحيائياسامه صالح حسن عبد21912422411035003

كلية االثار/جامعة القادسية434.0062.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيبهاء حسن عويد سلمان21922422411035006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيجبار مالك عبد الكاظم طاهر21932422411035007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسن محمد كاظم هادي21942422411035009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسين رزاق طه لفته21952422411035010

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسين صاحب محسن كاطع21962422411035012

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيحسين علي منهل صياح21972422411035013

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيسيف رضا حمزه عبد21982422411035021

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيطاهر نعيم فضل محمد21992422411035022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعباس علي هاشم بدر22002422411035023
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كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعباس محمد سحير جوده22012422411035024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعباس ناظم جبار زغير22022422411035025

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين حمزه عوده22032422411035026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي حسين عداي كروز22042422411035028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي فاهم عنون حنش22052422411035029

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي محسن حمزه راضي22062422411035030

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمد فاضل علي جبر22072422411035040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمقتدى هادي حمزه عبد22082422411035044

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14ثانوية الفاضلية للبنيناحيائييوسف حيدر نيون ميش22092422411035051

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71ثانوية الفاضلية للبنيناحيائييونس علي نيون ميش22102422411035052

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم حيدر شاكر لطيف22112422411036001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية537.0076.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين علي عبد النبي22122422411036008

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رعد عبيد عمران22132422411036009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رياض مهدي عطيه22142422411036010

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مجيد حميد منشد22152422411036020

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير احمد حسن جعاز22162422411036028

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير حسين مهدي صالح22172422411036031

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير صالح ناظم ابراهيم22182422411036033

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير علي طالب مكطوف22192422411036035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0089.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير علي لفته عبيس22202422411036036

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0088.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيايهم عثمان عبد الحسن مزعل22212422411036045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر حيدر صبري جبار22222422411036048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر كاظم جواد كاظم22232422411036050

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر محسن جواد كاظم22242422411036051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر نجاح علواش غالي22252422411036052

كلية علوم البحار/جامعة البصرة511.0073.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيبسام حميد حسين حسن22262422411036053

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر الصادق علي لطيف مجيد22272422411036056

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر صادق عبد الزهره عليوي22282422411036057

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن احمد جواد مريبط22292422411036061

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء484.0069.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن رسول حسين محمد22302422411036064

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0090.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي ثامر صخي22312422411036068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن فارس كامل كاظم22322422411036071

كلية الزراعة/جامعة القادسية466.0066.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين جواد ياسر حسين22332422411036075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية555.0079.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين فراس عبيس علي22342422411036076

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0063.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين محمد محسن كريم22352422411036077

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين باسم كاظم جواد22362422411036080

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جمال ناصر حسين22372422411036081

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حميد كاظم عباس22382422411036086

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رياض جالب جاسم22392422411036088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عزيز حمزة حميدي22402422411036092
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عقيل سمير كاظم22412422411036093

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم محمد22422422411036099

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد الواحد باجي22432422411036100

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية645.0092.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي محمد جبر22442422411036102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عماد حمادي عبد الرضا22452422411036103

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عماد عبد المنعم داود22462422411036104

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية689.0098.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين فارس هادي حسين22472422411036105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الكاظم حمزه22482422411036113

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء517.0073.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين مهدي هادي حذيه22492422411036115

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ناظم مهدي زياد22502422411036117

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.9696.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين هاتف كامل مطر22512422411036119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515.0073.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر احمد تايه كاظم22522422411036122

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر حسن جالب خنجر22532422411036126

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0064.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر رحمن رسول جوده22542422411036128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر رعد حمزة جابر22552422411036129

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.0098.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر سالم عباس ناجي22562422411036131

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر صادق جبر صاحب22572422411036132

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0062.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عباس عبد هللا عوده22582422411036133

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر فؤاد عبد عون محمد22592422411036134

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر قائد حسين هاشم22602422411036136

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر مسلم محمد كاظم22612422411036139

كلية العلوم/جامعة القادسية623.0089.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر نعيم عبد الحسين جواد22622422411036140

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيذو الفقار عبد الرحمن تركي علوان22632422411036144

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا احمد كاظم عزيز22642422411036147

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0080.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا وسام جواد كاظم22652422411036152

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيرياض مقداد صالح شهيد22662422411036155

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية622.0088.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد عبد الحسين دغموث كحط22672422411036159

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد محمد كاظم فرهود22682422411036161

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين نجاح كاظم عيدان22692422411036165

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين ابو الليط داخل22702422411036170

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد خالد نعمة بشاة22712422411036171

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد رياض رشيد حمود22722422411036173

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد شاكر خوزان مظهر22732422411036175

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عدنان ذياب حسن22742422411036176

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد غسان حمد عبد الساده22752422411036180

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد فرحان شهد عبد22762422411036182

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء552.0078.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ليث داخل فاضل22772422411036184

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الكاظم حمزه22782422411036185

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0075.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ياس زغير عبد22792422411036188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيسالم طالب غنيص حسون22802422411036190
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف جبار عبد الكريم حربي22812422411036194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف صالح حسن فرهود22822422411036197

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف عدي كريم هادي22832422411036198

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية631.0090.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف عالء هبر هدوان22842422411036199

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق خزعل عبد السيد جبر22852422411036202

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية545.0077.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيضرغام فاضل عواد عبد االمير22862422411036203

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية555.0079.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه حمزه عبيس رسن22872422411036207

كلية علوم البحار/جامعة البصرة437.0062.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس حازم مجيد رشيد22882422411036208

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس حسين فاضل حسين22892422411036209

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس خالد كامل علي22902422411036212

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس رحمن رسول جوده22912422411036213

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس سالم هالل ماكون22922422411036215

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس علي حسين كاظم22932422411036216

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل عباس محمد22942422411036218

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس مضر امين عباس22952422411036220

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة447.0063.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس ياسين هادي حبيب22962422411036222

كلية العلوم/جامعة القادسية612.0087.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سمير هالل جبار22972422411036227

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا قحطان جبر محمد22982422411036230

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ماهر مطلك عبود22992422411036231

كلية الزراعة/جامعة القادسية465.0066.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين راضي23002422411036232

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء566.0080.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبيد كسار23012422411036233

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مسار رفيق عبد الجليل23022422411036234

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مظفر صبحي شاكر23032422411036235

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعالء حسين حسن سرحان23042422411036238

كلية االثار/جامعة القادسية442.0063.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعالء رزاق عباس احمد23052422411036239

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد محمد صالح23062422411036245

كلية العلوم/جامعة القادسية644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد محمد فرحان23072422411036246

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي اكبر رزاق مجبل منفي23082422411036248

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء546.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي الرضا عباس عبد الحمزه سلمان23092422411036249

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي السجاد علي حسين علي23102422411036250

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ثامر تايه جودة23112422411036252

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء535.0076.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جبار شويالن مزعل23122422411036253

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جبار محسن حسن23132422411036254

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسام عزيز علي23142422411036256

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن منهل حسين23152422411036257

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عطشان ريكان23162422411036258

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين فالح ورد23172422411036261

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حكمت عبيس شعواط23182422411036264

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي دخيل رحيم عبد الساده23192422411036268

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية449.0064.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رحيم تومان مرهون23202422411036269
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية633.0090.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رزاق كاظم زياره23212422411036270

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رياض جابر محيسن23222422411036271

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي زاهر فاضل حميد23232422411036274

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0088.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي زين العابدين اسماعيل روضان23242422411036275

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي شنان غازي حسين23252422411036278

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية638.0091.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي صالح علي جبن23262422411036279

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عادل صالح جبر23272422411036281

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عادل هاتف علي23282422411036282

كلية االثار/جامعة القادسية450.0064.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الجبار عبد عون حسين23292422411036284

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن قاسم خلخال23302422411036285

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فراس محمد مزعل23312422411036291

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فالح فاضل فتان23322422411036292

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0095.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي قاسم غازي كشمر23332422411036294

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ماهر مهاوش حسين23342422411036298

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نجاح عبد الحسن حسين23352422411036302

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي هيثم علي فاضل23362422411036305

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0088.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي واثق هادي صالح23372422411036307

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيفاضل عباس عبد وناس23382422411036311

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيقمر الطف سيف رياض عبد االمير23392422411036318

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار جليد حبتر حمد23402422411036320

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حامد جايش سبط23412422411036321

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0494.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه عباس23422422411036323

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد االمير حمزه23432422411036324

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية472.0067.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عبد الرزاق باقر كاظم23442422411036326

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0071.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار كريم عويد حسن23452422411036330

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيكريم جواد كاظم غانم23462422411036332

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل احمد ابراهيم جبر23472422411036335

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل جبار حسن لفته23482422411036336

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل حمزة شاكر حمزه23492422411036337

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل سالم رحيمة عليج23502422411036338

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمثنى جميل حسن احمد23512422411036340

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية691.0098.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى خالد كلف عبد الهادي23522422411036341

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى سلمان صالح جساب23532422411036342

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى صباح علوان جعاز23542422411036343

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم عاشور رسول23552422411036352

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت603.0086.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم حافظ عيدان23562422411036354

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن عباس خربوت شالكه23572422411036358

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية525.0075.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين بخيت جاسم23582422411036359

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية554.0079.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ساجد محمود سلطان23592422411036366

كلية اآلداب/جامعة القادسية528.0075.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سعد عزيز لطيف23602422411036367
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كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محمد خضير23612422411036375

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل طالب طاهر23622422411036376

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حسين مطر هالل23632422411036378

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي سلمان ناصر23642422411036379

كلية االثار/جامعة القادسية456.0065.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد حميد صنافي23652422411036383

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0065.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد غسان خضير عباس23662422411036385

كلية العلوم/جامعة القادسية632.0090.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ماجد محمد جبر23672422411036387

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد يونس حاكم عبد الحمزه23682422411036391

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمختار عصام ابو الشون عبيد23692422411036393

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى حازم سوادي فرج23702422411036395

كلية االثار/جامعة القادسية460.0065.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى حبيب صاحب شرهان23712422411036396

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582.0083.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى رعد شاكر حامد23722422411036397

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى ماجد جابر هاني23732422411036400

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى محسن جبر محمد23742422411036401

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد مهدي صالح23752422411036402

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية593.0084.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم عبود جبر حسين23762422411036404

كلية العلوم/جامعة القادسية661.0094.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ثامر عدنان جساب23772422411036406

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية582.0083.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جمال جبار صاحب23782422411036407

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى سلمان صالح جساب23792422411036409

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عباس حمزه تومان23802422411036411

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي خضير عباس23812422411036414

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية535.0076.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمعتز كاظم نعمة حسن23822422411036422

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم هاني رحم23832422411036423

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى جبار حسن لفته23842422411036424

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى فالح حسن عباس23852422411036428

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت611.0087.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر سعيد حسين عبد علي23862422411036434

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر طالل فرحان صيهود23872422411036435

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر مجيد حلواص صالح23882422411036440

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية630.0090.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنذر رافد منذر جاسم23892422411036442

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيهشام يوسف عياس ماجد23902422411036449

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف احمد عبيد فرحان23912422411036451

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد عبد الصمد هاني عطيه23922422411037004

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن جابر فنيطل عبيد23932422411037023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسنين حداوي جايش رهيف23942422411037029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسنين هادي اصيعيصع عبد23952422411037030

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين حيدر حسن محمد23962422411037035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عباس ميري هوان23972422411037038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عدنان عبد السادة عبد الحسين23982422411037039

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية632.0090.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين علي حسين حمادي23992422411037040

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0071.86اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين علي عبد الساده حسن24002422411037042
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كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين نعمان عمران حريجه24012422411037049

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر اسعد عبد الحليم مهدي24022422411037053

كلية الزراعة/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر شافع مريح جاسم24032422411037058

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيذو الفقار عبد الحسن لطيف فيصل24042422411037064

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0075.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيرامي احمد محمد حمزه24052422411037065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيزيد فيصل ناجي كاظم24062422411037071

كلية القانون/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيزين العابدين ستار مزهر محمد24072422411037072

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد جابر حسين سلمان24082422411037073

كلية االثار/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد حسين هادي حمداوي24092422411037074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0061.43اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد حمزة ناصر حسن24102422411037075

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيصادق فاضل طاهر كاظم24112422411037084

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس سالم عباس محمد24122422411037092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس عطيه جبير كاظم24132422411037096

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا احمد رحيم شاكر24142422411037102

كلية التمريض/جامعة القادسية684.0097.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا علوان عبد فضل24152422411037106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا علي هالل عبد24162422411037107

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعقيل محمد فالح راضي24172422411037109

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي جبار كاظم علي24182422411037113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي خميس ذياب جالب24192422411037121

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي راسم محي شدهان24202422411037122

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي سالم هادي حسن24212422411037124

كلية االثار/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي محسن منصور كاظم24222422411037134

كلية القانون/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي محمد شاكر حسن24232422411037135

كلية الطب/جامعة القادسية705.00100.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي محمد عبد محمد24242422411037136

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي نذير جالب جاسم24252422411037140

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي وليد جابر جاسم24262422411037141

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيفاضل هاشم دخيل جبير24272422411037145

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكاظم حيدر حسن محمد24282422411037147

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت554.0079.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار حسن ياسر جاسم24292422411037150

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار حمزه عبد جاسم24302422411037152

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار رضا عبدعلي حسين24312422411037156

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار كاظم مجذوب بطي24322422411037161

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار مصدق ناظم محسن24332422411037163

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء536.0076.57اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد اسعد عبدالحليم مهدي24342422411037167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد خالد كلف كاظم24352422411037169

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد سالم حمزه عبدالجاسم24362422411037170

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد عبدالرضا عاجل رسن24372422411037174

كلية العلوم/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد عواد شياع صالح24382422411037175

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد فالح مرزوك كاظم24392422411037177

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد مهند صاحب محمد24402422411037185
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى احمد كاظم عبد الحسين24412422411037195

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق حميد كاظم24422422411037200

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى محمد كامل كاظم24432422411037204

كلية الزراعة/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمقتدى حسن مجيد شهيب24442422411037208

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر رافع عيدان عبيد24452422411037212

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر قاسم علوان حسين24462422411037216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنصور خيون محسن سليمان24472422411037218

كلية الزراعة/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الصدرين للبنيناحيائينور فرحان فليح حسن24482422411037223

كلية االثار/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد سعد صبيح حسن24492422411038004

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0078.71اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد محمد عبد المنعم مصطفى24502422411038006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد هاشم كاظم غضب24512422411038007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامير احسان مرزوك لوتي24522422411038008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامير حيدر كاظم عباس24532422411038009

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامير علي كاطع وري24542422411038012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامين كريم سلمان عايز24552422411038014

كلية الطب/جامعة القادسية699.2499.89اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجعفر صادق لطيف خنجر24562422411038015

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجعفر محمد عبد نعمه24572422411038016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجالل احمد جالل عبد الحسين24582422411038017

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن رحيم حسوني والم24592422411038020

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن عالء جابر عبد الزهره24602422411038021

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن عالء حسين عبد هللا24612422411038022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين خالد عبد نور دخيل24622422411038028

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين قاسم ناصر حريجه24632422411038031

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين قحطان نخاله موسى24642422411038032

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحيدر عبد الساده محسن عريف24652422411038035

كلية العلوم/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيزيد حيدر جاسم هامل24662422411038036

كلية القانون/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد طاهر مشكور جياد24672422411038039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية600.0085.71اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيضرغام عباس هادي عايز24682422411038042

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعباس خضير فرحان حسين24692422411038044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد الحر جاسم محمد تويلي24702422411038049

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حميد مجيد24712422411038050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد هللا مهند كريم بديوي24722422411038051

كلية الزراعة/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي بسام مرزه عمران24732422411038053

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين557.0079.57اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حسن جواد كاظم24742422411038054

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عايد شريف شنان24752422411038060

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيكرار احمد جالل عبد الحسين24762422411038066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية531.0075.86اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد المهدي سالم رياض حبيب24772422411038070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد باقر مصطفى طالب نعمه24782422411038071

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد بشار اليذ شلتاغ24792422411038072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتضى حيدر جبر عباده24802422411038075
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كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتضى سامي مهلهل عبادي24812422411038076

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى احمد خضير تركي24822422411038078

كلية التمريض/جامعة المثنى674.0096.29اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى سعد حسن بعيوي24832422411038081

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمنتظر كريم هادي حسن24842422411038087

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمهدي عقيل جعفر جاسم24852422411038089

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار553.0079.00الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيعلي بالل سلطان شالكه24862422411039009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيمحمد مهدي كبيح كريم24872422411039014

كلية التمريض/جامعة الكوفة680.0097.14الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيمرتضى جواد كاظم شعالن24882422411039015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائياحمد جميل كاظم انبيت24892422411040002

كلية االعالم/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائياحمد نزار شنان حربي24902422411040005

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيالطيب صباح عبد الحمزه عطيه24912422411040006

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل526.0075.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيامير سعد نعمه عليوي24922422411040010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيانور مصطفى حسن حمزه24932422411040011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيباقر جابر عويز عباس24942422411040013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء519.0074.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيجعفر مهند عالوي شالل24952422411040014

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين سعد سلمان حمادي24962422411040018

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين عماد هاشم محمد24972422411040021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525.0075.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين عواد سوادي جبار24982422411040022

كلية التربية/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين نزار قاسم ابوشنه24992422411040025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحيدر عامر جاسم غازي25002422411040031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحيدر نذير موسى عبد هللا25012422411040032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيضياء كافي محيسن عيسى25022422411040040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل621.0088.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعباس هاشم كاظم حسن25032422411040043

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد الحسين علي حيدر نعمه25042422411040044

كلية االثار/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا اسعد جاسم عبد25052422411040045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا زهير كاظم عبد الهادي25062422411040047

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا سرحان عبد الحسين فنيخ25072422411040048

كلية العلوم/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي حيدر اسماعيل جواد25082422411040055

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي كاظم كريم مبدر25092422411040060

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي كفاح حربي شمخي25102422411040061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0079.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي محمد فرج حسين25112422411040065

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائيفؤاد عماد جويد كاظم25122422411040073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائيليث جبار تومان كشوان25132422411040079

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حاكم عناد رضا25142422411040081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حسن توفيق عبود25152422411040082

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد خضير عبيس حسون25162422411040085

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء572.0081.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد مازن صاحب مجيد25172422411040088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمرتضى حسين جابر محمد25182422411040089

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمسلم حيدر هاشم محمد25192422411040090

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى راسم موسى مهدي25202422411040093
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كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء616.0088.00ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمقتدى علي عبد زيد جاسم25212422411040098

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0894.73ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم صباح محسن حمزه25222422411041001

كلية الصيدلة/جامعة القادسية694.9299.27ثانوية المتميزيناحيائياحمد اسعد محمد علي عبد هللا25232422411041002

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائياحمد رحمن حسين حميدي25242422411041003

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.4099.20ثانوية المتميزيناحيائياحمد ليث سعيد عبد الشهيد25252422411041006

كلية الطب/جامعة القادسية710.68101.53ثانوية المتميزيناحيائيازل اثير حسين عبد25262422411041007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.6895.67ثانوية المتميزيناحيائيامير عالء عبد العباس حمزه25272422411041009

كلية الطب/جامعة القادسية704.12100.59ثانوية المتميزيناحيائيانور ماجد عبد االمير خطار25282422411041010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.3692.62ثانوية المتميزيناحيائيجعفر شاكر عبد جاسم25292422411041011

كلية الطب/جامعة القادسية706.44100.92ثانوية المتميزيناحيائيجعفر عادل شاكر محمود25302422411041012

كلية الطب/جامعة القادسية710.20101.46ثانوية المتميزيناحيائيحسن حيدر حسين جعفر25312422411041014

كلية الطب/جامعة القادسية708.84101.26ثانوية المتميزيناحيائيحسن فاضل كاظم ناصر25322422411041015

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.6495.09ثانوية المتميزيناحيائيحسن فالح كريم عليوي25332422411041016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية612.8087.54ثانوية المتميزيناحيائيحسن قاسم عبد جبر25342422411041017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.3295.47ثانوية المتميزيناحيائيحسين حايز ناجي علي25352422411041020

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.6097.80ثانوية المتميزيناحيائيحسين حسن عبد الحميد حسن25362422411041021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية662.0494.58ثانوية المتميزيناحيائيحسين كامل لهمود نهير25372422411041022

كلية الطب/جامعة القادسية712.60101.80ثانوية المتميزيناحيائيحسين ماجد عكاب سرحان25382422411041023

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.8897.41ثانوية المتميزيناحيائيحمزه كاظم مهدي كاظم25392422411041024

كلية االثار/جامعة القادسية447.8063.97ثانوية المتميزيناحيائيحمزه يقضان فوزي علوان25402422411041025

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية المتميزيناحيائيحيدر جواد كاظم عناد25412422411041027

كلية الطب/جامعة بغداد707.68101.10ثانوية المتميزيناحيائيحيدر علي سعد الدين عبد الرزاق25422422411041029

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.6894.81ثانوية المتميزيناحيائيذو الفقار موفق جبار عبد25432422411041031

كلية العلوم/جامعة القادسية623.9689.14ثانوية المتميزيناحيائيسجاد اياد صكبان عبد الحسن25442422411041035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.6092.94ثانوية المتميزيناحيائيسجاد ضياء عبد الرسول كاظم25452422411041036

كلية الطب/جامعة تكريت695.6099.37ثانوية المتميزيناحيائيطارق سمير عبد االمير كتاب25462422411041037

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.1298.73ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احمد ياسين حمزه25472422411041038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية543.8877.70ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا اسعد غالي حمزه25482422411041040

كلية الطب/جامعة القادسية702.36100.34ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا علي عزيز سلمان25492422411041041

كلية العلوم/جامعة القادسية665.4495.06ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ماهر عبد االمير حسين25502422411041042

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.7693.54ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد كريم حسون25512422411041043

كلية الطب/جامعة القادسية704.36100.62ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا نزار عبد جاسم25522422411041045

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل681.5297.36ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد حسن مطرود25532422411041046

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.2098.60ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين فاضل ناصر25542422411041049

كلية الطب/جامعة القادسية709.60101.37ثانوية المتميزيناحيائيعلي خالد عبود حسن25552422411041051

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.4494.21ثانوية المتميزيناحيائيعلي عباس رزاق غازي25562422411041052

كلية العلوم/جامعة القادسية621.6488.81ثانوية المتميزيناحيائيعلي عمار كاظم عبيد25572422411041053

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.4491.49ثانوية المتميزيناحيائيعلي موفق امين عباس25582422411041054

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.4096.06ثانوية المتميزيناحيائيعلي نوفل ابراهيم كزار25592422411041055

كلية الطب/جامعة القادسية705.36100.77ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حميد حسن راضي25602422411041056
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قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية المتميزيناحيائيفخرالدين عباس امير معارز25612422411041057

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.7296.67ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر كريم كاظم25622422411041058

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86ثانوية المتميزيناحيائيكرار عماد جبار بنيان25632422411041059

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.8096.97ثانوية المتميزيناحيائيكرار ليث محسن كريم25642422411041060

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0480.58ثانوية المتميزيناحيائيليث معين شليج كاظم25652422411041061

كلية الطب/جامعة القادسية702.40100.34ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل رافد محمد زامل25662422411041062

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل687.6098.23ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد محمد طنش25672422411041065

كلية الطب/جامعة القادسية707.76101.11ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر اوس كاظم عبد العباس25682422411041066

كلية الطب/جامعة القادسية699.7699.97ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باقر طه ياسر25692422411041067

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جاسم راضي هادي25702422411041068

كلية الطب/جامعة تكريت695.9699.42ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين عبد جاسم25712422411041069

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.1293.73ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر محمد كريم25722422411041070

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.9298.70ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عقيل ياسر اهنين25732422411041072

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0894.30ثانوية المتميزيناحيائيمحمد قاسم حسن ديوان25742422411041073

كلية التربية/جامعة القادسية551.7278.82ثانوية المتميزيناحيائيمحمد قاسم رويح حبيب25752422411041074

كلية الطب/جامعة بغداد708.28101.18ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي حيدر عمران سهر25762422411041075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية662.4094.63ثانوية المتميزيناحيائيمختار زاهر نعيم عبد الرضا25772422411041079

كلية الطب/جامعة القادسية711.00101.57ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى رياض حمزه كاظم25782422411041081

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.9298.42ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى فاهم شعالن جبار25792422411041082

كلية الطب/جامعة القادسية708.00101.14ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى محمد رشيد مهدي25802422411041083

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.52100.65ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حسين خليل ابرهيم25812422411041084

كلية الصيدلة/جامعة القادسية694.7299.25ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى صالح حسن رحيمه25822422411041085

كلية الطب/جامعة النهرين703.44100.49ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى عادل فاهم مهدي25832422411041087

كلية الطب/جامعة القادسية705.60100.80ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر مؤيد حميد حمزه25842422411041088

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد حميد شاكر طراد25852422411042006

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد رضوي عبد الجبار عيسى25862422411042009

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد عكاب مشكور جوده25872422411042011

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيايمن زكي يحيى عبد25882422411042017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر زيد شاكر كاظم25892422411042021

كلية اآلداب/جامعة سامراء460.0065.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر ضياء حسين كندوح25902422411042022

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن علي عبيد محسن25912422411042028

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن علي هاتف عبد الرضا25922422411042029

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي صاحب جاسم25932422411042038

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين مشتاق حمود عمران25942422411042042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علوان عوده ناصر25952422411042046

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيزيدون محمد عبد هللا محمد25962422411042050

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا عالء نعمه راضي25972422411042071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي رائد بهلول صبخه25982422411042077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عامر علي يامر25992422411042080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عمار وعدي عباس26002422411042084
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيعمار يوسف درسون ابو ذينه26012422411042092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار حيدر شاكر عبيس26022422411042096

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد باقر حسين جابر عباس26032422411042105

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد جواد حيدر عدنان هادي26042422411042108

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حميد شاكر طراد26052422411042112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد فالح مهدي كاظم26062422411042120

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى احمد حمزة وارد26072422411042129

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى حسن عبد الكاظم حسين26082422411042130

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى رزاق ناهي عباس26092422411042131

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر487.0069.57اعدادية التفوق للبنيناحيائيمسلم غيثار محمد محراث26102422411042135

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد جابر26112422411042137

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط488.0069.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى حاتم كريم صعيو26122422411042139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى رياض شهيد عبد26132422411042143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين حميد26142422411042151

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية التفوق للبنيناحيائيمقتدى علي سالم جبر26152422411042153

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية التفوق للبنيناحيائيمقتدى ناظم هادي عزال26162422411042154

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.6099.23اعدادية التفوق للبنيناحيائيمهدي رزاق مهدي ابراهيم26172422411042156

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية التفوق للبنيناحيائينور الدين عقيل محي عصفور26182422411042159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيحسين فاخر جابر راضي26192422411043007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيحسين مشكور جاسم محمد26202422411043009

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيزيد عبد الرضا عبدادريس مدلول26212422411043011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيعبد هللا رحيم فرحان عباس26222422411043018

كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيعلي ثائر جاسم حسن26232422411043019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيمنتظر يحيى عبد دريس نطاوي26242422411043031

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء519.0074.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيابراهيم كريم مطر شمخي26252422411044001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد هللا محمد26262422411044002

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد حيدر خضير عباس26272422411044004

كلية التمريض/جامعة القادسية680.0097.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد راهي حمادي حسن26282422411044005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية565.0080.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد هادي عناد عرب26292422411044008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير علي كاظم عبد26302422411044012

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير مهند عبد الحسين حمزه26312422411044014

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيباقر رافد عبد خلف26322422411044016

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيجعفر جابر طالب حسون26332422411044019

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسن حيدر بريدي هاشم26342422411044022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسن موسى حسين عبود26352422411044024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية646.0092.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين ثائر ابرهيم عبد الحسين26362422411044027

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0064.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين جواد عبد الكاظم عباس26372422411044029

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين حيدر عطيه عباس26382422411044031

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين علي نعمه خلف26392422411044040

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين ناظم عناد حمزه26402422411044042
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كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين نصير شاكر ضيدان26412422411044044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيرضا قاسم محمد لفته26422422411044050

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيزيد مرتضى رحيم سدخان26432422411044051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعباس حيدر هادي سلبوح26442422411044065

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعباس عالء سلمان مجبل26452422411044066

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي الكرار حيدر راهي جاسم26462422411044070

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي حسين عالوي كتوب26472422411044074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين26482422411044075

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي حيدر حسين عبد الحسين26492422411044079

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء550.0078.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي شعالن نعمه لطيف26502422411044082

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي كاظم جواد مطشر26512422411044085

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي ماهر دخيل عبد26522422411044088

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية601.0085.86اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي نعيم نذير عباس26532422411044093

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيغيث حمزه حميد جاسم26542422411044095

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيفالح حسين عبد مهدي26552422411044097

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمؤمل ابراهيم شمران انعيو26562422411044102

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمؤمل احمد زاجي ساهي26572422411044103

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمؤمل محمد حسين عبد الحسين26582422411044104

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد جعفر خلف صكر26592422411044107

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم كزار26602422411044108

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء536.0076.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد حميد شنشون تومان26612422411044109

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عمار ياسر شنشول26622422411044114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عيسى موات عباس26632422411044115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمود حرب مهدي حسن26642422411044118

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمرتضى علي حسن ازيرج26652422411044123

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0063.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمرتضى لفته هليل طرفه26662422411044125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى حمزه عواد هادي26672422411044128

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى سليم عبد الرزاق محمد26682422411044129

كلية العلوم/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى طعيمه داشر حسين26692422411044130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى عبد علي صاحب عيسى26702422411044131

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى يحيى نعمه حسن26712422411044137

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمقتدى احمد شنين خطار26722422411044138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمقتدى سعد عبد زيد غازي26732422411044140

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمقتدى غانم عناد حمزه26742422411044142

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمنتظر راضي شنان حمزة26752422411044145

كلية التربية/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمهيمن محمد بعيوي محيسن26762422411044150

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية642.0091.71اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائييعقوب مشكور عبد الحمزه وهد26772422411044152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى534.0076.29اعدادية الغدير للبنيناحيائياحمد مكي جاسم ياسين26782422411045009

كلية التمريض/جامعة القادسية681.0097.29اعدادية الغدير للبنيناحيائياحمد نزار هداي كاظم26792422411045011

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الغدير للبنيناحيائيامير حليم جاسم راضي26802422411045013
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كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الغدير للبنيناحيائيامير عزيز هاشم محمد26812422411045015

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية الغدير للبنيناحيائيباقر كريم خليل دواس26822422411045016

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن حامد عليوي زكاط26832422411045019

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن حليم ادريس جاسم26842422411045020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية599.0085.57اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن صالح خضير هادي26852422411045021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين احمد طاهر محل26862422411045025

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين عادل ملزوم جزار26872422411045026

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين وحيد شهيد محمد26882422411045032

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الغدير للبنيناحيائيخالد ساجد سعيد موسى26892422411045034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الغدير للبنيناحيائيزكي قيس زكي مظلوم26902422411045035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي فاضل راجي عبيس26912422411045062

كلية الزراعة/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية الغدير للبنيناحيائيكرار حسين فرحان مزعل26922422411045071

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الغدير للبنيناحيائيكرار عزيز هاشم محمد26932422411045072

كلية التربية/جامعة ميسان534.0076.29اعدادية الغدير للبنيناحيائيمؤمل محمد طاهر محل26942422411045073

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد باقر عقيل عكموش عبد26952422411045076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد باقر قصي جابر طارش26962422411045077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد بصري جليل عباس26972422411045078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد فيصل عايد عبد هللا26982422411045087

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى عدنان مظلوم عريبي26992422411045096

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية الغدير للبنيناحيائيولي محمد كاظم غيدان27002422411045103

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائياحمد كاظم حسن عباس27012422411046002

كلية االثار/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائياحمد محمد عبد حمود27022422411046003

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيامير علي كردي مهنه27032422411046004

كلية التربية/جامعة القادسية612.0087.43ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحسين اعالن محمد كريود27042422411046006

كلية التمريض/جامعة القادسية680.0097.14ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحسين ستار جبر كاظم27052422411046007

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحيدر احمد ابو الليط داخل27062422411046009

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحيدر فخري رزج عطيه27072422411046010

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيعباس احمد عجه ضايع27082422411046013

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء546.0078.00ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيعلي رحيم جبار منجل27092422411046017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائينور مجلس شون عبد27102422411046027

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيابراهيم شناوه رحمن طخاخ27112422411047001

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد الصادق صدام حسين حمزه27122422411047002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد تقي مهند غضبان محمد27132422411047003

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد ثجيل هادي عبد الحسن27142422411047006

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد حسين سلمان راضي27152422411047008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد حيدر ناظم موحان27162422411047011

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد رعد حاتم علوان27172422411047013

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0073.86اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد سمير فلس ماشي27182422411047015

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد علي محمد صكبان27192422411047016

كلية االثار/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد ماجد حسن مروح27202422411047019
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قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد محمد سلمان خرمان27212422411047020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية السجاد للبنيناحيائياسعد خير هللا صكبان صياح27222422411047022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير حازم عبد دخيل27232422411047024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير سليم خربه اليذ27242422411047027

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير كاظم عبار مزعل27252422411047028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير كريم غازي حسج27262422411047029

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير نجاح برهان شنيع27272422411047030

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيايوب يوسف محسن وناس27282422411047033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيباسم حامد سرحان عبد27292422411047034

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0082.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيباقر قاسم جواد كاظم27302422411047037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيباقر ميري هاشم عمران27312422411047038

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن علي حسون عراك27322422411047052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن فرحان حسين وسمي27332422411047053

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن قاسم عبد دخيل27342422411047054

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن مثنى شاكر جعفر27352422411047055

كلية العلوم/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين اثير عباس جاسم27362422411047058

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين حامد كاظم تويل27372422411047060

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين عدنان محمد صالح27382422411047066

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0096.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين علي فاهم مدلول27392422411047073

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين علي كامل هادي27402422411047074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين فاهم محسن علوان27412422411047077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين فرحان عباس سعد27422422411047078

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين مالك فليح حسن27432422411047079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين محمد حسين حسان27442422411047080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين محمد محمود احمد27452422411047081

كلية التمريض/جامعة البصرة671.0095.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين مراد كاظم حسوني27462422411047083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيحمزه حسن حمزه عوده27472422411047085

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر عامر دوهان عويز27482422411047088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيرضا كاظم كامل حماز27492422411047099

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد علي غازي كاظم27502422411047105

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد اسماعيل ناعور حسين27512422411047108

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد حسان شاني شياع27522422411047111

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد ضياء غانم جواد27532422411047117

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية659.0094.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد كامل كزار جالب27542422411047119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد ليث صالح داخل27552422411047120

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيسلطان خليف فارس سمرين27562422411047125

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل557.0079.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيصادق فايز حسين فدود27572422411047131

كلية االثار/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيصالح شالل صبيح زغير27582422411047133

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيضالل حيدر عمار جبر27592422411047136

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0065.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس حسن نعيم صاحب27602422411047139
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قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل515.0073.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس شاكر خسير كاظم27612422411047142

كلية االثار/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس عبد طالب عبيد خوين27622422411047143

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس علي جابر محمود27632422411047144

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء519.0074.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس علي سعدون عباس27642422411047145

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس عيسى عبد الحسين ياسين27652422411047147

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس كاظم عباس كاظم27662422411047151

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس محمد فرحان مشعب27672422411047154

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس ناجي جابر رسن27682422411047155

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس هادي سهيل طيفان27692422411047156

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد الحسين محمد حسان كاظم27702422411047157

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي احمد سلمان عبد الكاظم27712422411047163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي السجاد حسين صبح مشلوش27722422411047167

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسين محي حمود27732422411047174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي سالم هنك دعاج27742422411047177

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم كحط وزير27752422411047183

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت512.0073.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي فاضل عباس سعد27762422411047188

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي قاسم عمران موسى27772422411047189

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي مكصد نعمة محمد27782422411047193

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي هاشم راجي علي27792422411047196

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي يعقوب غالي بزون27802422411047199

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي يوسف نعمه عباس27812422411047200

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيغيث علي فرحان راضي27822422411047202

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء564.0080.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيكرار سعدون رزاق جبير27832422411047209

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيكرار كاظم فليح راضي27842422411047210

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيكرار كامل مدلول حمد27852422411047211

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء598.0085.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمؤمل كامل كزار جالب27862422411047217

كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسن ذياب سرحان27872422411047220

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء543.0077.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد باقر احمد خيري علي27882422411047223

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد باقر حسين صبح مشلوش27892422411047224

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد باقر عادل عباس عطيه27902422411047225

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد جهاد حامد حسين27912422411047232

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد حسن نعمه عباس27922422411047235

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد رسول خماط عبد27932422411047239

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد رضا سالم شغناب27942422411047241

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية538.0076.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد سليم نوري عليوي27952422411047242

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد علي هادي عباس27962422411047248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد قاسم حليم كشاش27972422411047250

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمود حميد خسير كاظم27982422411047255

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى سعد حاكم هادي27992422411047257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الكريم عيدان28002422411047258
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء510.0072.86اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى حافظ عويد عبد الكاظم28012422411047269

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى سالم لفته ظاهر28022422411047270

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى كامل رزج عطيه28032422411047272

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى نصير محسن عبد هللا28042422411047274

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيمقتدى رسول كزار جالب28052422411047277

كلية التربية/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمقتدى فيصل رهمه خنيفس28062422411047280

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيمقتدى ناهض فليح حمزه28072422411047282

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط467.0066.71اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر جالل عبد علي جبر28082422411047283

كلية الزراعة/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر حامد عمران موسى28092422411047284

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر فيصل سليم فرحان28102422411047289

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر كاظم حسين عناد28112422411047290

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية السجاد للبنيناحيائيمهدي موسى عبد علي كردي28122422411047294

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى507.0072.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيمهيمن مرزه عبد الحمزه جالب28132422411047296

كلية التمريض/جامعة البصرة672.0096.00اعدادية السجاد للبنيناحيائيهادي جالل عبد علي جبر28142422411047298

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية السجاد للبنيناحيائيولي حسين عناد عبد الكاظم28152422411047305

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية السجاد للبنيناحيائييعقوب كريم عبد الحمزه كاظم28162422411047307

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء561.0080.14اعدادية السجاد للبنيناحيائييونس منصور محسن كاظم28172422411047310

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيأحمد عبد الرحيم علي محمد28182422411048003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائياحمد رحيم حميد محمد28192422411048008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائياحمد عبد الحسين غزاي حمزه28202422411048010

كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائياحمد كريم مطر دلهم28212422411048011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائياحمد ماجد راسم جبار28222422411048012

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائياكرم نجاح سلمان حواله28232422411048014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0091.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيالحمزه احمد عبد الفتاح محمد اغا28242422411048015

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيامير ظافر عبد األمير مظلوم28252422411048019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيامين اسعد طارق احمد حمدي28262422411048020

كلية التمريض/جامعة القادسية683.0097.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيايمن رائد كريم عبد الحسن28272422411048021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيايهم حيدر مير علي جاسم28282422411048022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيباقر فراس اياد جاسم28292422411048023

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيجابر عبد هللا جابر صالل28302422411048024

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسن جميل ياسين عبيد28312422411048026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية508.0072.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسن حامد عبد الحسن جبار28322422411048027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسن عقيل خضير كريم28332422411048029

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسن علي معيجل كيطان28342422411048030

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسنين علي غازي شمران28352422411048033

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسنين محمد راضي عبد علي28362422411048034

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسين احسان علوان مهدي28372422411048035

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسين تسجيل خضر مرزوق28382422411048036

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسين حميد حسن عمران28392422411048037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسين شهيد كاظم حسين28402422411048039
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0090.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسين عالء الدين موجد خليل28412422411048040

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحسين علي اياد جاسم28422422411048041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحيدر حمزه حسان مجلي28432422411048049

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحيدر رائد عباس عبد زيد28442422411048050

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيحيدر محمد طيار حسن28452422411048051

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيذو الفقار عبد الكريم علكم عناد28462422411048053

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيذو الفقار كفاح عبد الحسين خضير28472422411048055

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء549.0078.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيزكريا رزاق باقر ناجي28482422411048056

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيزيد حيدر كريم سوادي28492422411048058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيزيد عبد الحمزه جواد كاظم28502422411048059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيزين العابدين محسن تركي عطيه28512422411048060

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيسجاد عباس شعالن صاحب28522422411048062

كلية القانون/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيسجاد علي مطشر عبد28532422411048064

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيسعد فالح علي علوان28542422411048065

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيسيف خالد علي ياسر28552422411048067

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيطه احمد عزيز عباس28562422411048068

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيطيف فراس محمد جاسم28572422411048069

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعباس جاسم عباس حلو28582422411048072

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعباس حبيب ظاهر محيسن28592422411048073

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعبد هللا اياد عبد الكاظم مهدي28602422411048079

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعبد هللا حازم فريد مطشر28612422411048080

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعبد هللا محمد أكشاش صالح28622422411048082

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعبد هللا ناصر خضير برع28632422411048083

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0094.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي احمد هاشم يوسف28642422411048085

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي تراث حاكم مالك28652422411048088

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي حسن صالل كحيط28662422411048090

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي حسن علي عبد الرسول28672422411048091

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي خالد جبر عبد علي28682422411048093

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي رضا فاضل جبير لفته28692422411048094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر483.0069.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي سالم محمود عبود28702422411048096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي عادل عبد الحمزه مرهون28712422411048099

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي عادل منصور طليع28722422411048100

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي مؤيد ظاهر حمد28732422411048101

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي مهند راضي فرج28742422411048102

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيعلي نبيل مجبل رضا28752422411048104

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيغيث فراس علي حسين28762422411048107

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيفداء الحسين عبد الناصر صالح هادي28772422411048108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيكاظم رحيم مظهر شراد28782422411048110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيكرار حيدر صالح حسن28792422411048111

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيكرار حيدر عايد عبد هللا28802422411048112
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كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيكرار رائد عباس عبد زيد28812422411048113

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيكرار شايع كاظم محيسن28822422411048114

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيليث وليد ابراهيم وهيب28832422411048115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمؤمل ابراهيم كاظم حسوني28842422411048117

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمبين حبيب ظاهر محيسن28852422411048120

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمجتبى عالء كاظم سهر28862422411048122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحسن هاشم محسن علي28872422411048123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة425.0060.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد احمد برهان حمزه28882422411048124

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد احمد كريم كميل28892422411048125

كلية العلوم/جامعة القادسية656.0093.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد الصدر نصير نادر عوده28902422411048127

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد باسم حسن شناوه28912422411048128

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد باقر احمد عبد هللا محمد28922422411048129

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد حمزه عباس محسن28932422411048130

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد سعد صالح مهدي28942422411048131

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد عباس محمد علي عباس28952422411048135

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد علي حسين شناوه28962422411048138

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.5689.08اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد فؤاد جاسم محمد28972422411048139

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد قاسم سلمان سرحان28982422411048140

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد محمود حسين كرم28992422411048141

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمحمد نعمه عبد طاهر29002422411048143

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمرتضى جواد عليوي مهدي29012422411048146

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمرتضى حامد منديل محمد29022422411048147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.8857.27اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمرتضى حسن برهان حمزه29032422411048148

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمرتضى مجيد جبر محيسن29042422411048152

كلية التمريض/جامعة ميسان672.0096.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمرتضى ناظم كزار حميد29052422411048153

كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى أياد نعيم شاكر29062422411048154

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل555.0079.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى حسن عبد جبار29072422411048157

كلية االثار/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى حسين جابر شمران29082422411048158

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى حيدر مهدي سلمان29092422411048159

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى رسول رشودي هلوس29102422411048160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى عادل حبيب عبد29112422411048164

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى قاسم حسن حليم29122422411048168

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمصطفى نزار كاظم فنطيل29132422411048172

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمقتدى رائد حسن علي29142422411048173

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمنتظر رافع عبد الصاحب مجيد29152422411048175

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمنتظر كريم عبيد ظاهر29162422411048177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0060.43اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمنتظر مؤيد عليوي حمزه29172422411048179

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائيمنتظر محمد خضر مرزوق29182422411048180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية قتيبة للبنين االولىاحيائييحيى قحطان عدنان محسن29192422411048183

كلية الطب/جامعة سومر696.4499.49ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد باسم محمد شهيد29202422411049001
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية667.5295.36ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد فالح حسن جبار29212422411049002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين علي فاضل عسر29222422411049005

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية592.3684.62ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين محمد مسلم طالب29232422411049006

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.9698.28ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحيدر ايهاب قيس هادي29242422411049007

كلية الطب/جامعة الكوفة706.00100.86ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعباس رافد سليم حسن29252422411049009

كلية التمريض/جامعة القادسية681.0897.30ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعباس ضياء رحيم جاسم29262422411049010

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.9696.85ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد حبيب عليوي29272422411049011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية637.4491.06ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعبد هللا فاضل صالح جحا29282422411049012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.2095.74ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي جاسم سوادي جاسم29292422411049014

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.2898.61ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي حسين غني لفته29302422411049015

كلية الطب/الجامعة العراقية700.88100.13ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي رضا بشار شاكر عبد29312422411049016

كلية الطب/الجامعة العراقية699.2499.89ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيكرار جليل ابراهيم طيفور29322422411049017

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.8497.12ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيميثم عقيل هادي حنوف29332422411049020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.1295.73ثانوية الهادي للمتميزيناحيائينور الدين عقيل مجهول جياد29342422411049021

كلية التربية/جامعة القادسية547.7278.25ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيوائل فريد شهيد عبد29352422411049022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية الصادق للبنيناحيائيحسن غالب منذور معواص29362422411050003

كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية الصادق للبنيناحيائيحيدر احمد عبد الحمزه حمود29372422411050011

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية الصادق للبنيناحيائيحيدر نصير فلس ماشي29382422411050012

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية677.0096.71ثانوية الصادق للبنيناحيائيخالد ياسين عبد الزهره عبد هللا29392422411050013

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية687.0098.14ثانوية الصادق للبنيناحيائيرشيد ماهر رشيد مهبش29402422411050014

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الصادق للبنيناحيائيسجاد كاظم جابر خلخال29412422411050017

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43ثانوية الصادق للبنيناحيائيسجاد محمود مهدي عطيه29422422411050018

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الصادق للبنيناحيائيمؤمل عدي عبد العباس اركان29432422411050023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الصادق للبنيناحيائيمرتضى حامد جبر طعمه29442422411050028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية الصادق للبنيناحيائيمنتظر جليل شاكر جرو29452422411050029

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الصادق للبنيناحيائيمنقذ محمد عبد العباس اركان29462422411050030

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71ثانوية الصادق للبنيناحيائيهاني حسن صبر عطيه29472422411050032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسنين تقي يحيى عبد29482422411051007

كلية العلوم/جامعة القادسية658.0094.00ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسنين علي حسين عذاب29492422411051008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين قاسم كامل عبد29502422411051010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية العلوم للبنيناحيائيعلي خضير عبيس سلمان29512422411051020

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية587.0083.86ثانوية العلوم للبنيناحيائيعلي عبد الحمزه ياسر محمد29522422411051022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية العلوم للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الكاظم علوان29532422411051027

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم ياسين29542422411051033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد علي كفاح حسن حسان29552422411051034

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0062.43ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد فاضل مرزة حمزة29562422411051035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية العلوم للبنيناحيائيمسلم سعد جواد كاظم29572422411051038

كلية االثار/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية العلوم للبنيناحيائيمهدي رياض شاكر هاشم29582422411051042

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائياحمد حسن ياس خضير29592422411052005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائياحمد رحيم حسون دحام29602422411052007
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كلية الزراعة/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائياحمد ماجد حميد كاظم29612422411052009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائياحمد محمد جابر عيسى29622422411052011

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائياحمد نجاح ناظم شاكر29632422411052012

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيالمرتضى عبد الكاظم هزار لعيبي29642422411052015

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيامن اياد عبد الرزاق عبد الجبار29652422411052016

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيامير احمد امير معارز29662422411052017

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيامير رائد فالح جبر29672422411052022

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى511.0073.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيامير علي كاظم سلمان29682422411052024

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيامير قاسم جياد عبد هللا29692422411052025

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيايثم سرمد شاكر فرحان29702422411052029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيايمن نبيل خليل حماده29712422411052030

كلية التربية األساسية/جامعة بابل530.0075.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيباقر مصطفى نعيم عبد هللا29722422411052032

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسن اسعد حنش عيساوي29732422411052035

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسن صائل جعفر عبود29742422411052037

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسن وليد اكرم مهدي29752422411052041

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسنين جعفر سلطان شرماهي29762422411052042

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسنين عالء يوسف باقر29772422411052043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين سمير فاضل عبيد29782422411052048

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين عبد الكريم عبد الحميد عبد العزيز29792422411052051

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين قاسم رباط عوده29802422411052055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين قاسم نور عبد29812422411052056

كلية التربية/جامعة ميسان541.0077.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين كاطع حسين ليل29822422411052057

كلية التمريض/جامعة القادسية682.0097.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين لؤي كاظم حسون29832422411052058

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحسين مروان اكرم مهدي29842422411052060

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحمزة علي يوسف محمد29852422411052061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحيدر عالء يوسف باقر29862422411052068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيحيدر محمود عبد االمير حلو29872422411052070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيرسول غانم سعيدان كطن29882422411052073

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيرضا ابراهيم صالح عباس29892422411052074

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيرضا خليل إبراهيم حمودي29902422411052075

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيرضوان حازم هاشم محمد29912422411052076

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيزيد عقيل ابراهيم مجيد29922422411052078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيزين العابدين مسعد لفتة كزار29932422411052080

كلية الزراعة/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيسجاد غسان مظفر إبراهيم29942422411052083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيشاكر ثامر عكله سلمان29952422411052086

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعباس علي حمزه عباس29962422411052095

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعباس كاظم ناصر فرعون29972422411052099

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعباس وسام كاظم خضر29982422411052100

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعبد الرحمن محمد خضير عباس29992422411052101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0076.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعبد الرزاق حيدر رزاق منكود30002422411052102
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قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0082.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعبد هللا احمد عبد حسين30012422411052103

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعبد هللا عماد كاظم جواد30022422411052105

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي حاتم عبد سريح30032422411052110

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي حسام عدنان رحيم30042422411052111

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي حسام علوان وناس30052422411052112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي حسين يوسف حسين30062422411052116

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية672.0096.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي حيدر جميل جابر30072422411052117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي راسم رشك ردام30082422411052118

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي سعد جمعه ضايع30092422411052120

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي صالح عبد نصيف30102422411052122

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي عبد الواحد عباس وحيد30112422411052123

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية590.6484.38اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي قاسم ريسان دخيل30122422411052124

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي قحطان خيون حمود30132422411052126

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء644.0092.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي قصي حبيب حطيحط30142422411052127

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي ماجد جبار عباس30152422411052129

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعلي محمد صالح مهدي30162422411052130

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى505.0072.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعمار عباس عبد الزهرة حسين30172422411052134

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيعمار وسام عبد الرزاق مسلم30182422411052135

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيغدير احمد عبد المحسن ناجي30192422411052136

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيغياث المتالهين أسامة ستار هاشم30202422411052137

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيغيث رعد عبد الواحد عبد الخضر30212422411052138

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية464.0066.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيكاظم مؤيد كاظم حسن30222422411052141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيكرار صدام كامل جاسم30232422411052144

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد باقر جواد كاظم حسين30242422411052154

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد باقر حسن جاسم نعمه30252422411052155

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد باقر عالء حمادي حسين30262422411052157

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد حسن جبل علوان30272422411052159

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية654.0093.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد رضا حميد كاظم عبد هللا30282422411052162

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد عبد االمير عذاب وناي30292422411052163

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد عبد الرزاق عبد هللا طاهر30302422411052164

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد علي مذبوب علي30312422411052167

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد مهدي صدام حسن30322422411052172

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد مهند عباس فاضل30332422411052173

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمحمد ناجح عزيز عطيه30342422411052174

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمرتضى اسعد حسن مخيسير30352422411052177

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمرتضى عالء راضي عباس30362422411052179

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمرتضى غسان كاظم عبد30372422411052180

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0061.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمسلم عقيل شاكر عبيس30382422411052183

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمصطفى طعمه وناس حسين30392422411052191

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل574.0082.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمصطفى عالء يوسف باقر30402422411052193
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمقتدى مهدي عبد الكاظم سوادي30412422411052194

كلية العلوم/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمنتظر عبد الحسن حمزه عناد30422422411052197

كلية التربية/جامعة ميسان535.0076.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيمهتدى احمد جواد كاظم30432422411052200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائيهيثم جميل عبد حمزه30442422411052203

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائييوسف حازم عباس صبيح30452422411052204

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةاحيائييوسف محمد حاتم علي30462422411052205

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية ضياء الشمس للبنيناحيائيعلي سعد عزيز حسن30472422411053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيحسن احمد طاهر محل30482422413001012

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيحسن عصام سلمان شرماهي30492422413001013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيعباس جاسم عبد الكاظم محيسن30502422413001032

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم حسين حلو30512422413001062

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيجعفر حسين صاحب جاسم30522422413002001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيمصطفى هشام منديل جاسم30532422413002018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيأمير مضر عبد الباقي سالم30542422413003001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية النور االهلية للبنيناحيائياحمد فراس عدنان عباس30552422413003002

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائياحمد قحطان عباس عوده30562422413003003

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيحسن جاسم محمد حمزه30572422413003005

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد لهمود ياسين30582422413003008

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي حسين غالب جادر30592422413003015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي ستار صكبان شمران30602422413003017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي عماد جاسم حسين30612422413003020

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي مايح مطلك شنباره30622422413003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0065.86ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي ناهي جابر عطيه30632422413003022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمؤمل احمد سالم حمود30642422413003023

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية688.0098.29ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد لهمود ياسين30652422413003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق رائد جاسم كاظم30662422413003026

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيهمام محمد كريم جاسم30672422413003030

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائياحمد عباس حالوب بجاي30682422413004001

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعلي رزاق عبد الحسين حمادي30692422413004003

كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائياحمد حيدر عبد الساده عنبر30702422413005001

كلية التربية/جامعة القادسية633.0090.43األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائياحمد سعد حمادي كرم30712422413005002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيامير حميد سويد لفته30722422413005005

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيايوب اسعد عبد اليذ30732422413005006

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0085.71األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيباقر ابراهيم هادي حسن30742422413005007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسن كريم حمزه حمادي30752422413005009

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسين علي حبيب لفته30762422413005010

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسين علي عباس محمد30772422413005011

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0090.71األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسين عماد كريم محيبس30782422413005012

كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسين كريم عادل نعمه30792422413005013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيذو الفقار جاسم ذاجر عوفي30802422413005014
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قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية466.0066.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعلي خلف زويد عذاب30812422413005021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعلي محمد صويح كاظم30822422413005024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعلي نجم عبد هللا كزار30832422413005025

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيكرار حيدر صالح صادق30842422413005026

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد جبار رزاق منزل30852422413005027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد حسين صالح صادق30862422413005028

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد حمزه بيد هللا عبد هللا30872422413005029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد سعد عبيد جحيل30882422413005030

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد ظاهر حسن حسين30892422413005031

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمحمد كريم دوين حمزه30902422413005033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمصطفى حسون منزل عمران30912422413005035

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمنتظر احمد داخل محمد30922422413005036

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمنتظر حاكم حمزه كزار30932422413005037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمنصور محسن كاظم عاجل30942422413005038

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى609.0087.00األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائييوسف محمد طاهر راضي30952422413005040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيزيد عصام هادي سلمان30962422413006004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر عوده داخل خنيفس30972422413006007

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0061.71ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي طه علوان عبد30982422413007010

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية650.0092.86ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي مهند علي حمود30992422413007011

كلية التربية/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد سامي جابر ظاهر31002422413008002

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد عبد العظيم كريم علي31012422413008003

كلية التربية/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيامير حميد كريم لفتة31022422413008004

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيامير علي جعفر شهيد علي31032422413008005

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيايمن سعيد جابر كاطع31042422413008007

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيجعفر مقداد ثامر مكبس31052422413008009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد حسن31062422413008014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة ميسان622.0088.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين مجبل حسين جابر31072422413008015

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين ناظم جاسم عبد هللا31082422413008016

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر حاتم بريهي شياع31092422413008017

كلية التربية/جامعة سامراء512.0073.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر حسن فليح محيسن31102422413008018

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيرسول محمد عبد سلطان31112422413008020

كلية العلوم/جامعة بابل601.0085.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيزيد نجم عبد هللا رهيف31122422413008021

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين محمد جبر31132422413008023

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسيف علي حسين عرم31142422413008026

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة508.0072.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيصادق علي حسين خمخيم31152422413008028

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعباس علي حسين جبر31162422413008029

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعباس كاظم عبد الزهره كاظم31172422413008030

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسين دخيل31182422413008031

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الرسول عبد الرزاق31192422413008032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين صبر عطية31202422413008033
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كلية التربية/جامعة سامراء535.0076.43اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر رحم عواد31212422413008034

كلية العلوم/جامعة سومر603.0086.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي شاكر عودة مريد31222422413008036

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي صبار منزل عمران31232422413008037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء578.0082.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي عادل هادي صاحب31242422413008038

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0090.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي عماد عبادي جاسم31252422413008039

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء451.0064.43اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي عناد حسين صبح31262422413008040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي مهنة طعمة عيدان31272422413008041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي هادي عبد الواحد ضاحي31282422413008042

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعمار صبيح سعد عبد هللا31292422413008043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط533.0076.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيغزوان عدنان عبيد فريخ31302422413008044

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء544.0077.71اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيفهد حسام فريد عطية31312422413008045

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيقاسم ابراهيم محمد حسن31322422413008046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيقاسم عباس جواد كاظم31332422413008047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيليث حسن بادي محيو31342422413008049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمجتبى هاشم شيش عباس31352422413008050

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0090.29اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد ثامر مكبس31362422413008051

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل فيصل محمد31372422413008052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد جابر سماري فالك31382422413008053

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن رهيف شنته31392422413008054

كلية التربية/جامعة سامراء511.0073.00اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح كاظم جعفر31402422413008056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد مجيد كاطع غركان31412422413008058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد مروان هادي عبد االمير31422422413008059

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين عليوي فريخ31432422413008060

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس كمر عبد31442422413008062

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى هادي ظاهر نعيمه31452422413008063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى كاظم عباس نعمه31462422413008066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى كامل شمران كيوي31472422413008067

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمقتدى كامل راعي عطيوي31482422413008068

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي عبد الرزاق دبي31492422413008069

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الكاظم شلتاغ31502422413008070

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيموسى جعفر حسين عليوي31512422413008071

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق تالي بعيوي31522422413009003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل556.0079.43ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نوير جاسم خلبوص31532422413009004

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي محسن31542422413009005

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائيعلي عماد كامل مايح31552422413009006

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياثير سوادي زهير ناصر31562422413010002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية461.0065.86ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياحمد جمال عبد الحسين عطيه31572422413010003

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياحمد حسن كاطع هاشم31582422413010004

كلية التربية/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيامير علي جبار بعير31592422413010007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن ناهي عيسى31602422413010009
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التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيجعفر حيدر شبر منذور31612422413010011

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد الباري كامل كاظم31622422413010012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى587.0083.86ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيجليل رضا ديوان زلبوع31632422413010014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن طوين يحي سلبوح31642422413010016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية454.0064.86ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين ثائر زوير نعمه31652422413010018

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين شاكر داخل زميل31662422413010019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الحليم طاهر محسن31672422413010020

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0073.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيرضا فاضل كنان عبد علي31682422413010025

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعباس ارحيم كاظم عبد الحمزه31692422413010036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعباس كريم حمود علي31702422413010039

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد جهادي سلطان31712422413010040

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمزه جوده31722422413010041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي بشير رعد خضير31732422413010044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي جميل مجلي دنانه31742422413010047

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي سامي فاهم محمد31752422413010052

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي محمد فاهم محمد31762422413010056

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة554.0079.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيغيث حسين فليح ثامر31772422413010059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيغيث فيصل حسن مجلي31782422413010060

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0088.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيفرقان حليم غانم صحن31792422413010062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيكاظم بالسم شمران رضا31802422413010064

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيكاظم طاهر عواد كاظم31812422413010066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيكاظم نوري كاظم عبد الرضا31822422413010067

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد جابر عيسى محسن31832422413010072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0075.57ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد راهي حبون يوسف31842422413010073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد طالب جبر31852422413010080

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمسلم عدنان محمد ناصر31862422413010084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد عبادي حسون31872422413010089

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى رحمن مشكور مطلق31882422413010090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى هاشم حمزه محمد31892422413010094

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار562.0080.29ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمنتظر مجبل هريبد زباله31902422413010098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى620.0088.57ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمهدي غانم حريو عباس31912422413010101

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائياحمد حميد رحيم غضب31922422413011001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائياحمد داود سلمان حجار31932422413011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائياحمد رائد فرحان علوان31942422413011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيباقر سوادي كاظم عبد31952422413011006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان483.0069.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيجابر رحمن عبد موسى31962422413011007

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر شاني غلوم31972422413011010

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسن ميري كريف جار هللا31982422413011012

كلية التربية /جامعة الحمدانية529.0075.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين جواد كامل عزوز31992422413011013

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين رائد ابراهيم نور32002422413011014
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية363.0051.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق عباس جبر32012422413011015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين عليوي عبد الحمزه عطيه32022422413011018

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحسين مجيد عبد جاسم32032422413011020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيحيدر رشيد عبد الحسين عسكر32042422413011021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيزيد باسم هاتف روضان32052422413011026

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيزيد حيدر مصعب كاظم32062422413011028

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيزيد مبارك عبد حسين32072422413011030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان464.0066.29ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيسجاد عصيب عبد سروال32082422413011033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيسجاد علي كاظم جفات32092422413011034

كلية التربية/جامعة الكوفة581.0083.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيسجاد فتاح نضال عبد32102422413011035

كلية التربية/جامعة سامراء486.0069.43ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيسجاد نومي خشف مناصر32112422413011036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0067.14ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيصادق جميل محسن شناوه32122422413011037

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيضياء الدين عباس ناهي حسن32132422413011038

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعباس ماجد هادي عبيده32142422413011039

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز يوسف عبود سلمان32152422413011040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا طالب محمد فرهود32162422413011042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط516.0073.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيعلي حاكم جاسم كاظم32172422413011044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيفاضل حسن حداوي حسن32182422413011049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحسن فاضل تركي كاظم32192422413011052

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين جاسم شواله32202422413011053

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عماد يوسف ياسين32212422413011054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن جالوي جعباز32222422413011056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن جواد حسين32232422413011057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت422.0060.29ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد زاهر عبد االمير كتاب32242422413011059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي عباس جبار32252422413011063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمسلم نعيم حمزه حسين32262422413011066

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.0068.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى جميل جمعه لفته32272422413011067

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد الساده حنون32282422413011068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0072.29ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمصطفى سلمان كاظم علي32292422413011069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمنتظر شهيد عبد الحمزه عطيه32302422413011071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد قاسم خضر32312422413011074

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمنصور ثعبان عدنان عبيد32322422413011075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى557.0079.57ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمنصور عبد الزهره سالم جبار32332422413011076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي هادي32342422413011077

كلية التمريض/جامعة المثنى675.0096.43ثانوية النبالء االهلية للبنيناحيائييوسف جابر عبد الحمزه عطيه32352422413011080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيحسين علي بخيت داخل32362422413012003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية543.0077.57ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيعلى االكبر رائد كاظم علي32372422413012006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيأحمد محمود حمزه جياد32382422413013001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء580.0082.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيأحمد سليم كاظم عبد الحسين32392422413013002

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم حسين كاظم32402422413013003
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كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيباقر مجيد حميد مجيد32412422413013007

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسن فارس نوري محمد32422422413013010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0081.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسن هادي حمود كرم32432422413013013

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسين احمد ظاهر حبيب32442422413013014

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسين باسم نعمه حاجم32452422413013015

كلية الطب/جامعة بابل701.00100.14ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسين علي ازبوني عبد هللا32462422413013017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسين علي كون حميدي32472422413013022

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحيدر منصور شناوه مظلوم32482422413013028

كلية الطب/جامعة ذي قار697.0099.57ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيزيد هاشم علي عبد هللا32492422413013029

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد خضر زغير32502422413013030

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيسامر محمد فليحي عبد32512422413013031

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس حسين نعمه32522422413013033

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء537.0076.71ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيسجاد محسن فيصل ابراهيم32532422413013034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد صبيح غافل32542422413013035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعباس صباح نوري عبيد32552422413013039

كلية العلوم/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعباس كامل عليوي جعدال32562422413013040

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعباس مازن هاتف جاسم32572422413013041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0060.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نعمه جاسم محمد32582422413013042

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعلي احمد مراد شرهان32592422413013045

كلية العلوم/جامعة القادسية626.0089.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعلي حامد حاكم بدر32602422413013047

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعمر رحمن حيذور فزع32612422413013050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم مزهر32622422413013054

كلية التربية/جامعة سامراء524.0074.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين وناس طعمه32632422413013055

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر هادي محي32642422413013056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم كاظم محسن32652422413013057

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم ازبوني عبد هللا32662422413013060

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم كاطع شنباره32672422413013061

كلية التربية/جامعة سامراء510.0072.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمود وليد سلبوح عويد32682422413013066

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمرتضى حمزه كروم بعيوي32692422413013067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر فضيل مرحب32702422413013068

قسم تقنيات انظمة الحاسبات-التخصصات االدارية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمسلم عزيز مسلم نسر32712422413013069

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم غافل محمد32722422413013070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة617.0088.14ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي عواد32732422413013071

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر راجح مسير32742422413013072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا سعد وادي32752422413013073

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين عبد علي عميش32762422413013077

كلية التربية/جامعة سامراء511.0073.00ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد االمير جبار شاني32772422413013078

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي نايف رضيو32782422413013079

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد كزار زباله32792422413013081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك623.0089.00ثانوية االبداع االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حيدر كريم سلمان32802422413014002
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية493.0070.43ثانوية االبداع االهلية للبنيناحيائيفرزدق عبد الكريم زويد شريف32812422413014005

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية االبداع االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حاكم اسماعيل حسون32822422413014006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياحمد فراس طه حمد32832422413015001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيطارق زياد طارق عبد الكريم32842422413015004

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى615.0087.86ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد عباس كميل32852422413015006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد كاظم طاهر32862422413015007

كلية التربية/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جدوع مظلوم32872422413015009

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء540.0077.14ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمرتضى كاظم مدلول كاظم32882422413015012

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالوي حسين نجم32892422413015013

كلية االثار/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائياحمد قيصر كريم علوان32902422413016002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيحازم احمد محمد حسين32912422413016006

كلية العلوم/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيعباس مهلهل سرحان نجم32922422413016016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر محمد علي عباس32932422413016023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد علي حسين صدام32942422413017007

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى507.0072.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد لقمان كامل عبد الصاحب32952422413017008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياسعد كريم عبد الساده رهيف32962422413017010

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيامير احمد كريم عبيد32972422413017011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار547.0078.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيباقر غالب فالح ناجي32982422413017015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسن رحيم عباس مهدي32992422413017017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسن عالء عبد عباس33002422413017018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الحسين عبد علي33012422413017023

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسين علوان اسماعيل شاكر33022422413017027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية521.0074.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحيدر رائد عواد كاظم33032422413017033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس عبد الرضا حسان33042422413017034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد صاحب بكو33052422413017036

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيرسول جليل سعيد كريم33062422413017037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيزيد مالك كاظم حسين33072422413017042

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيسجاد سلمان عبد االمير زغير33082422413017045

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيسجاد علي حسين صدام33092422413017048

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيسجاد مسلم حسين عباس33102422413017050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيسيف حاكم كاظم شنان33112422413017052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية626.0089.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيصكر عواد كاظم عبيس33122422413017053

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فرحان حمد جاسم33132422413017059

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي عبد مريع فدعم33142422413017065

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي عماد خضير عباس33152422413017066

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي غانم سوادي جابر33162422413017068

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيكرار لفته جابر خشن33172422413017076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمؤمل احسان طه عبد33182422413017077

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس حمزه دهيم33192422413017081

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية424.0060.57ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي حسن صدام33202422413017082

203 من 83صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمخلد حميد عبد كسار33212422413017088

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمرتضى حميد جفات جاسم33222422413017089

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمسلم سعيد محمد فرحان33232422413017091

كلية الزراعة/جامعة القادسية463.0066.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل رحيم مدلول33242422413017096

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس سلمان راضي33252422413017099

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمنتظر فؤاد رحيم حسين33262422413017100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد عبد االمير جبار عبيد33272422413018008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد فرحان جواد كاظم33282422413018011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياكرم محمود شاكر عبد العباس33292422413018015

كلية التربية/جامعة القادسية607.0086.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيامير جياد شبيب عبد33302422413018017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية646.0092.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيامير حامد داخل شنته33312422413018018

كلية العلوم/جامعة القادسية632.0090.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيايوب عزيز جبر حسين33322422413018021

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيباقر فاضل عبد رحيم33332422413018023

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر سلمان حسن33342422413018026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0086.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن عايد صيهود عواد33352422413018028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن علي شهيد جوده33362422413018029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين حامد حمزه حسين33372422413018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين رياض عداي سلمان33382422413018038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر صالح صبيح ديان33392422413018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر ضياء رحيم جاسم33402422413018045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر علي طاهر فرج33412422413018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيزياد علي عبد زيد جياد33422422413018052

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيزيد عبد مسلم داخل هليوس33432422413018053

كلية التربية/جامعة سامراء519.0074.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيصادق قاسم عبد الزهره حمزه33442422413018060

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيضرغام كاظم عبود عواد33452422413018064

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس هادي حافظ كريم33462422413018068

كلية العلوم/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جليل محمد33472422413018071

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم فنطل محمد33482422413018073

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي اسعد فاضل عبد33492422413018074

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0061.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر مسلم جاسم33502422413018079

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي رضا خالد كامل جاسم33512422413018082

كلية الزراعة/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي مجيد جابر جاسم33522422413018086

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي مجيد عباس حسن33532422413018087

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية656.6093.80ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي محمد علي مطلب33542422413018088

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكاظم شعالن عبد حسن33552422413018094

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر وحيد بردان33562422413018100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمجتبى فليح بريدي حسن33572422413018104

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد عباس احمد33582422413018105

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي حسن عبد العالي كاظم33592422413018109

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء هادي جواد33602422413018115
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء448.0064.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد فيصل حسين سرحان33612422413018119

كلية الزراعة/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم وحيد عبد33622422413018121

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم جبار عبد33632422413018122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل616.0088.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد عاجل لهمود33642422413018124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى سالم جهاد شرقي33652422413018126

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى علي هادي يوسف33662422413018127

كلية العلوم/جامعة القادسية630.0090.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى حمزه عبد عون جبر33672422413018132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى شافي صكب غالي33682422413018134

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار532.0076.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمار عبد االمير حسين33692422413018135

كلية اآلداب/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى غانم عبود عواد33702422413018136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمقتدى رزاق شاطي عواد33712422413018140

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي حمود جلهام33722422413018143

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر ميري طالب داخل33732422413018145

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمهيمن حسين هادي صياح33742422413018146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0077.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيميثم صباح حسين محمد33752422413018147

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيوائل صبيح جبر حسين33762422413018149

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيوائل كافي عبد علي33772422413018150

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيولي حامد جبر حسين33782422413018152

كلية االثار/جامعة القادسية487.0069.57ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد زيد مكوطر طرفه33792422413019003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية643.0091.86ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد عقيل عباس نعمه33802422413019004

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم حميد كاظم33812422413019005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيامير رحيم ناصر طاهر33822422413019010

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر شاكر كاظم33832422413019015

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين سعيد عبد برع33842422413019017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد فضل33852422413019021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين مظفر مكي شاكر33862422413019023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيرضا محمد احمد علي33872422413019027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الرضا كاظم فزع33882422413019032

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية645.5692.22ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس عالء ميري جاسم33892422413019033

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد الصاحب حبيب صاحب حبيب33902422413019035

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي رافد حسن مهدي33912422413019040

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد طوفان33922422413019044

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي هيثم عبد راضي33932422413019046

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.5298.50ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيليث عامر عبد هللا نايف33942422413019050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيليث عقيل حامد مطلب33952422413019051

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم حاتم بعيوي33962422413019052

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمخلد حيدر سعد عبد الباقي33972422413019060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد مايح مطلك33982422413019063

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الرحمة االهلية للبنيناحيائيمحمدعلي خالد عبد نور جبار33992422413021011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية الرحمة االهلية للبنيناحيائيوهب بشر عبد زيد عطيه34002422413021012
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قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل571.0081.57ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيزين وليد عدنان خفيف34012422413022002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد عبد الواحد عباس34022422413022003

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيعلي عوده محسن حمزه34032422413022004

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيعلي نبيل جابر كاظم34042422413022006

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيمحمد نجاح حسن عبد الكاظم34052422413022009

كلية االثار/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد حسن34062422413022011

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0062.71ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى بهاء عكله ضيدان34072422413022012

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائياحمد عويلي سمير سلمان34082422415001006

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيايمن مؤيد نور محمد34092422415001007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0072.14اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جاسم عباد34102422415001016

كلية التربية/جامعة سامراء559.0079.86اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيذو الفقار مهدي راهي كاظم34112422415001021

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيريسان طالب اكوش عبادي34122422415001025

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار474.0067.71اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعالء عبد االمير عبادي لطيف34132422415001037

كلية التربية/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيكرار جميل جبير هنيان34142422415001047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر علي يوسف عبود34152422415001051

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيياسر جاسم عريان باصي34162422415001063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائييوسف قاسم سعدون حمزه34172422415001065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0067.00ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيغيث محمد خضر علي34182422415002027

كلية الزراعة/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيعلي فريق عبد االمير كاظم34192422415002028

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0062.71ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيزياد عدنان محيوي توبلي34202422415002029

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيابراهيم خليل عبد الزهره عليوي34212422415003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائياحمد سالم محمد تومان34222422415003003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيزيد رشيد صكب علوان34232422415003016

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية450.0064.29ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي ساجد حمزه عباس34242422415003026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمرتضى مايع مارد عبادي34252422415003040

كلية التمريض/جامعة المثنى673.0096.14اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد كلف عليوي منون34262422415004005

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيطاهر نافع عبيد طوفان34272422415004062

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعباس يونس جعفر مراد34282422415004068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا احمد اغويجم عبد34292422415004071

كلية العلوم/جامعة القادسية642.0091.71اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي ماجد نعمة طواش34302422415004096

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي مكي عبد رعد34312422415004098

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيماجد خالد حالوب جحيل34322422415004110

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد كاظم هادي عبد هللا34332422415004118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى عظيم عباس حجي34342422415004122

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمسلم عالء اركان كريم34352422415004124

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى عظيم عباس حجي34362422415004128

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمود جبار ناصر34372422415004133

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم34382422415005016

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحسين كريم شنان حنش34392422415005017

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحيدر صالح فاهم كاظم34402422415005018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيكرار ثائر جبر رمضان34412422415005030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمثنى هادي عاجل محمد34422422415005033

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر اسماعيل جواد34432422415005035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمصطفى ناظم خليبص دايخ34442422415005038

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعامر عوده عاشق منيجل34452422415005042

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين عقيل فاخر محمد34462422415007014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين محمد عطية معزب34472422415007016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمود احمد حسين مرحب34482422415007038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0052.00اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمد شطاوي عبد هللا34492422415007043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمولى قحطان موسى عبد34502422415007044

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء606.0086.57ثانوية آل بدير المسائية للبنيناحيائيعلي حسين حميد فيروز34512422415009018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية آل بدير المسائية للبنيناحيائيمؤيد جاسم ملزوم كاظم34522422415009025

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية آل بدير المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن سالم حمزه34532422415009035

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية آل بدير المسائية للبنيناحيائيمهدي كاظم خماط جيجان34542422415009038

كلية القانون/جامعة القادسية565.0080.71ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائياعالن عماد حامد رحمن34552422415010004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى511.0073.00ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيحسن سعد عبيد شيال34562422415010010

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيطالب رحيم جازي رداد34572422415010023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيمحمد ثجيل هادي عبد الحسن34582422415010040

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائياحمد شهيد كاظم داخل34592422415015001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم كامل ذوبان34602422415015003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيحسام حمود كاظم عزيز34612422415015004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى514.0073.43ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيفارس غازي جواد غازي34622422415015015

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيمصطفى عالوي منديل كاظم34632422415015020

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائيآدم رياض حمزه حسن34642422415026001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائيسجاد عماد عيدان شباع34652422415026003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائيكرار وارد حبيب عوده34662422415026007

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائييوسف مؤيد عبد االمير عباس34672422415026010

كلية اآلداب/جامعة واسط486.0069.43اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحمد عقيل ديوان عبد34682422417003002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت445.0063.57اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحسن احمد صالح محمد34692422417003015

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحسن هادي ضعيف خنياب34702422417003019

كلية التربية/جامعة سامراء515.0073.57اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيسجاد ناصر سوادي سلمان34712422417003035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيصادق كاظم دخيل نبهار34722422417003038

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعبد الرزاق عارف جاسم موات34732422417003043

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعبد هللا فرج ساير عبود34742422417003047

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعقيل غضبان سريفي جهادي34752422417003048

كلية التربية/جامعة سامراء530.0075.71اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعلي احمد محيسن جزار34762422417003050

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعلي باسم عنون محمد34772422417003051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعلي جاسم عيدان بجاي34782422417003052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعمر عباس شجاوي حسين34792422417003056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيغيث حسن حسين عرجاوي34802422417003058

203 من 87صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمؤمل احمد نعيم سلطان34812422417003062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحمد جواد كاظم منشد34822422417003064

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0067.29اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحمد علي راهي حسن34832422417003067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحمد منسي كاظم خشان34842422417003069

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحمود عبد الحسن عيدان بجاي34852422417003070

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمقتدى حاكم غالب كاظم34862422417003079

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيجبار باسم حمزه جاسم34872422417004004

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيذو الفقار علي مرزه جاسم34882422417004007

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيرسول جبار عبد الحسين بريسم34892422417004008

كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيريان تيموز عجيل خلف34902422417004010

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعباس عبد الرحيم عبيد ابرهيم34912422417004013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل592.0084.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعباس قاسم عبد الحسين هنون34922422417004014

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية637.0091.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعباس نعيم جابر رسن34932422417004015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعالء جاسم عباس جاسور34942422417004017

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعلي فرحان حمزه منتوف34952422417004023

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية674.0096.29ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاضل طالب عباس جوده34962422417004026

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمحمد خانس عداي معزول34972422417004027

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء536.0076.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمقتدى صالح هادي شالل34982422417004032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية656.0093.71ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائييوسف امير رحمن عباس34992422417004035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة523.0074.71ثانوية المرادية المختلطةاحيائيحسين صاحب كريم كاظم35002422417006005

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية المرادية المختلطةاحيائيحمزه تركي خلوهن جبر35012422417006008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0076.29ثانوية المرادية المختلطةاحيائيسجاد عبد هللا كاظم تعيب35022422417006010

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية المرادية المختلطةاحيائيصادق جاسم محمد عسكر35032422417006011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان482.0068.86ثانوية المرادية المختلطةاحيائيصادق كريم فرحان كنيهر35042422417006013

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية المرادية المختلطةاحيائيعباس باسم عباس خنيس35052422417006015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمحمد بشير حسين ظاهر35062422417006021

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمحمد هادي كاظم خنجر35072422417006025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0073.43ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمسلم شاكر عبد الحمزه سلمان35082422417006029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء570.0081.43ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمصطفى رحيم جفرز جابر35092422417006030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة494.0070.57ثانوية مأرب المختلطةاحيائيحسين علي جبار صالح35102422417007004

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية مأرب المختلطةاحيائيحيدر صالح عوده كاظم35112422417007006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية مأرب المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد جاسم35122422417007016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت454.0064.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد حسين علي هميله35132422417008001

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد صبيح عطيه عبد35142422417008002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد فالح حاكم حسين35152422417008005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايمن عقيل عواد كاظم35162422417008007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايوب عايد شمران عطيه35172422417008008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيجبرين شيحان ركان عود35182422417008009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0073.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسن ساجد عبد عباس35192422417008013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0089.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسن فرحان داخل حسن35202422417008014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسن فالح حاكم حسين35212422417008015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل570.0081.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسن وسام مجيد دحدوح35222422417008017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين علي حسان تركي35232422417008021

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0082.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحيدر حميد عواد كاظم35242422417008025

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحيدر ناصر حسين هاشم35252422417008027

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزيد فليح سلمان عبيد35262422417008031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسجاد علي احمد مكي35272422417008035

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0095.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسلمان عبد الحمزه مسعيري حسن35282422417008037

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيصالح خليل رحيم يوسف35292422417008039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0078.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعقيل محسن صاحب حربي35302422417008042

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار556.0079.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي سعد داخل حسين35312422417008049

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي غالب دعبول عمران35322422417008051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي موسى جواد كاظم35332422417008057

كلية التربية/جامعة الكوفة565.0080.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي ناضل عباس مهول35342422417008058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغيث عباس روكان ماجود35352422417008062

كلية التربية/جامعة سامراء527.0075.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغيث غالب عزيز جبوري35362422417008063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغيث نقيب منفي كاظم35372422417008064

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفواز فاتك عبد عباس35382422417008066

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيكرار حسن محسن ستار35392422417008067

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت467.0066.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد حسين راضي ابو عبيد35402422417008072

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت458.0065.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد مشكور شالكه جبار35412422417008076

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى513.0073.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمسلم عقيل رضا كاظم35422422417008082

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصطفى عدنان حاتم غازي35432422417008085

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصطفى علي مالك نعمه35442422417008086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمقتدى جود كاظم شعالن35452422417008088

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمنتظر باسم محمد داود35462422417008090

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمنتظر علي خضير خليل35472422417008091

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمهدي كاظم وفقان بيده35482422417008096

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0081.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيياس مصعب دخين شمران35492422417008099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائييونس عباس عبد الحمزه حذاف35502422417008101

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0063.29ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيحسن حمزة سياب لجيم35512422417009006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل529.0075.57ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيصادق فليح حسين سلطان35522422417009011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيعلي رياض عبد االمير هادي35532422417009013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيمجتبى حسين شاكر غضب35542422417009015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيمحمد ناظم عواد جبر35552422417009018

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيمنتظر ثعبان حميد غازي35562422417009020

كلية العلوم/جامعة القادسية630.0090.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياحمد مرتضى مطرود مطشر35572422417010003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيامير عالء حسين كاظم35582422417010008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيحيدر كامل جبر محمد35592422417010016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيرحمن حسين عبد الحسين حمد35602422417010018
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كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعبد هللا محسن عبد كاظم35612422417010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعلي جميل رحمن زغير35622422417010029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0066.57ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعلي عايد حسوني جوده35632422417010032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيمحمد باقر علي حسن سطاي35642422417010037

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية العدل المختلطةاحيائيحبيب جاسم مالش جراد35652422417011005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية العدل المختلطةاحيائيحسن موسى درويش حسون35662422417011007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية العدل المختلطةاحيائيزيد قاسم عبد زيد عبد35672422417011010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط589.0084.14ثانوية العدل المختلطةاحيائيمحمد علي عزيز ياسر35682422417011014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية تبارك المختلطةاحيائيامير خالد شاكر صويتي35692422417012002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية تبارك المختلطةاحيائيحسين مناضل اشريب ظاهر35702422417012005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية تبارك المختلطةاحيائيحسين ناصر صبر عناد35712422417012006

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية475.0067.86ثانوية تبارك المختلطةاحيائيحيدر ستار حمزه هدوان35722422417012008

كلية العلوم/جامعة القادسية631.0090.14ثانوية تبارك المختلطةاحيائيساجد حامد نمنم حسين35732422417012010

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية تبارك المختلطةاحيائيشهاب احمد شاكر كاظم35742422417012013

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعباس احمد راهي عبد35752422417012014

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعلي عائد كاظم عباس35762422417012017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية تبارك المختلطةاحيائينضير عواد جواد كاظم35772422417012021

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57ثانوية تبارك المختلطةاحيائيياسين محمد نمنم حسين35782422417012023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية نور الوالية المختلطةاحيائيحسن منصور كاظم عبد الحسن35792422417013002

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيامير ضياء كامل جبر35802422417014003

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيحسن فليح عبد هللا عبدان35812422417014006

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيحيدر مشتاق محمود مهدي35822422417014007

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيذو الفقار قاسم كامل مطر35832422417014009

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسجاد كاظم نون ابو جديله35842422417014010

كلية التمريض/جامعة القادسية684.0097.71ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيعباس ظافر كريم حسين35852422417014011

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيعلي جابر كاري كزار35862422417014014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيمحمد ثامر عبد هللا عبيد35872422417014016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية الرواد المختلطةاحيائياحمد سكر زيدان شنان35882422417017002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الرواد المختلطةاحيائيامير عالوي حسين عبادي35892422417017005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيحسن حميد عباس زلزل35902422417017007

كلية االعالم/الجامعة العراقية535.0076.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيحسن كائن عبد االمير حسون35912422417017008

كلية االثار/جامعة القادسية448.0064.00ثانوية الرواد المختلطةاحيائيحسين سالم طراد محمد35922422417017012

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعباس فارس موسى محمد35932422417017018

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعباس فرات مسير مغير35942422417017019

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعلي الهادي غانم جواد راضي35952422417017023

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0083.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيعلي رأفت مسير مغير35962422417017025

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمحمد باقر علي كامل شنابة35972422417017031

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0072.29ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمحمد نجاح نعمه مهدي35982422417017037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية545.0077.86ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمرتضى محمد حسين عبود35992422417017038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء472.0067.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمصطفى مهند محسن هاشم36002422417017041
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمنتظر جبار عباس زلزل36012422417017043

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيامير كاظم عبد لفته36022422417020007

كلية التربية/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيامين حمزه سالم جبار36032422417020008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحارث علي حسين جواد36042422417020010

كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين خليل برهان عبد الكاظم36052422417020015

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين رزاق عطيه مطلك36062422417020016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0073.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين نجم عبد سلمان36072422417020020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت503.0071.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزيد عبد السجاد عدنان محمد36082422417020023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيسجاد مطلب عزوز عطيه36092422417020026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0082.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيصادق حامد عبد الحمزه مرجان36102422417020029

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيصادق سامي فاهم لفته36112422417020030

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعباس حيدر هالل ظاهر36122422417020032

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعباس مطلب عزوز عطيه36132422417020033

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعقيل عبود حسين خضير36142422417020034

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي جميل حسن عبد36152422417020035

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي راضي جبار محمد36162422417020037

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي طارق عباس حسن36172422417020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغيث عباس كاظم علي36182422417020041

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفقار رعد حسن علي36192422417020042

كلية التربية/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيقاسم محسن حداوي حسن36202422417020043

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيكرار كاظم عبد لفته36212422417020045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمالك ابراهيم مالك جليل36222422417020047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0069.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحسن رزاق عبد الحسين عبد الحسن36232422417020048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد باقر صالح هادي جواد36242422417020050

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد حسن محسن حمزه36252422417020052

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد حيدر حسون راجي36262422417020053

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد زهير برهان عبد الكاظم36272422417020054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد صباح جمعه لفته36282422417020057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد عدنان محمد حسن36292422417020058

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد نصير جابر خادم36302422417020061

كلية الصيدلة/جامعة القادسية692.0098.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمود خليل حسين جبار36312422417020062

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمرتضى حيدر عبود عبد الحسين36322422417020064

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0089.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمسلم وسام صبار عوده36332422417020070

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمشرق حيدر هالل ظاهر36342422417020071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى حمزه حسين وحش36352422417020074

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار462.0066.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى خضير باجي ابراهيم36362422417020075

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى سعد ناظم مطر36372422417020076

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى عبادي عبد الواحد صكبان36382422417020077

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى فؤاد حسن عبد االمير36392422417020079

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمقتدى احمد جابر طارش36402422417020080
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كلية التربية/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمقتدى حسين شاكر جابر36412422417020081

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى492.0070.29ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيامير عبد الكريم ساهي عبد36422422417022003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيبشير ميري عبد مظلوم36432422417022004

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزكريا جميل ناصر جاسم36442422417022007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزياد غالب خليل دراغ36452422417022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر462.0066.00ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيصادق كريم جبار طاهر36462422417022010

كلية التربية/جامعة ميسان526.0075.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعباس محمد صاحب حمزه36472422417022012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعلي سالم شعالن فرحان36482422417022014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيكرار علي عباس هاشم36492422417022019

كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمصطفى علي تكليف علي36502422417022026

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86الخارجيوناحيائياحمد عدنان تركي عبدالحسن36512422418001020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86الخارجيوناحيائيحسين حمداوي حصار بدوي36522422418001079

كلية الزراعة/جامعة القادسية456.0065.14الخارجيوناحيائيحسنين ناظم هاشم كاظم36532422418001105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43الخارجيوناحيائيحيدر رافد هادي جودي36542422418001116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0067.57الخارجيوناحيائيحيدر رزاق جابر مطعوج36552422418001117

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء487.0069.57الخارجيوناحيائيسجاد فيصل كريم نعمه36562422418001169

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14الخارجيوناحيائيصائب عباس عكاب خالوي36572422418001182

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43الخارجيوناحيائيصالح حسن سعيد ناجي36582422418001186

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57الخارجيوناحيائيعباس عبدالكاظم شهد حمزه36592422418001212

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43الخارجيوناحيائيعباس علي محمد حمزه36602422418001214

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0074.43الخارجيوناحيائيعبدهللا نعيم اسماعيل موحان36612422418001225

كلية القانون/جامعة القادسية560.0080.00الخارجيوناحيائيعلي فالح مهدي طعمه36622422418001278

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14الخارجيوناحيائيعلي كامل جاسم محمد36632422418001281

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية644.0092.00الخارجيوناحيائيعلي ميثم عبدالزهره عباس36642422418001291

كلية االثار/جامعة القادسية438.0062.57الخارجيوناحيائيعلي ناظم عبد كاظم36652422418001293

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل584.0083.43الخارجيوناحيائيعلياكبر كاظم مرهون حسن36662422418001295

كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29الخارجيوناحيائيفارس مراد حبيب مكاح36672422418001307

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86الخارجيوناحيائيمؤمل حيدر عاجل كاظم36682422418001339

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43الخارجيوناحيائيمحمد عزيز بجاي عبد36692422418001368

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00الخارجيوناحيائيمحمد علي حسين صالل36702422418001372

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية626.0089.43الخارجيوناحيائيمحمد علي شهيد ياسين36712422418001373

كلية التمريض/جامعة القادسية680.0097.14الخارجيوناحيائيمحمد كاظم مسلم حسين36722422418001383

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0064.43الخارجيوناحيائيمرتجى موسى ياسين حميد36732422418001399

كلية اآلداب/جامعة سامراء447.0063.86الخارجيوناحيائيمحمد حامد غازي احمد36742422418001448

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيافراح مظلوم عبيد حمود36752422422001006

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية خديجة للبناتاحيائياالء تحسين عظيم عذاب36762422422001008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيانتضار محمد حتحوت عرد36772422422001010

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0073.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيايه محمد عبود راجي36782422422001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية خديجة للبناتاحيائيبتول سالم شناوة صادج36792422422001017

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيبتول عمار ياسر ارخيص36802422422001018
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين رضا كاظم عبد الحسين36812422422001022

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية خديجة للبناتاحيائيتبارك سالم كاظم ناهي36822422422001026

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية خديجة للبناتاحيائيتبارك نجم شاكر عبد36832422422001029

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيحنين قاسم كريم كاظم36842422422001030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيحوراء خالد عبد السادة عبد36852422422001032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيحوراء مهدي ناصر حسين36862422422001034

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيختام هادي كسار خضير36872422422001035

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية خديجة للبناتاحيائيديمة فارس شبر عبد الرضا36882422422001037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيرسل علي مزيون شغيني36892422422001038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية خديجة للبناتاحيائيرسل ناظم مكطوف بعيوي36902422422001039

كلية القانون/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيروان علي ظاهر حسن36912422422001043

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء جاسم يوسف عناد36922422422001045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم كنيزع36932422422001047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء حمزه هويدي كاظم36942422422001049

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد زيد حنويت36952422422001051

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء ماجد كاظم ظاهر36962422422001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عكلة36972422422001068

كلية االثار/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب حسين مجيد رباط36982422422001070

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب علي جابر راهي36992422422001071

كلية الطب/جامعة القادسية704.00100.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب علي حمزة معيوف37002422422001072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0069.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب علي زبالة صالل37012422422001073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0075.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب علي عذاب جياد37022422422001074

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب علي هرون عليوي37032422422001075

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب ياس خضير عباس37042422422001079

كلية العلوم/جامعة القادسية650.0092.86اعدادية خديجة للبناتاحيائيسجود عدي فرحان يوسف37052422422001082

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيسجى صالح هادي عبد الحسن37062422422001084

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيسجى محمود فيصل عبد37072422422001085

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية خديجة للبناتاحيائيسها جواد كاظم عكلة37082422422001086

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد احمد ثامر شنيف37092422422001089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0068.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد احمد مهدي هادي37102422422001090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0067.57اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهالء شدهان جاسم كاظم37112422422001091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيضحى لطيف علي مريدي37122422422001094

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية خديجة للبناتاحيائيطيبة حيدر كاظم هادي37132422422001097

كلية الطب/جامعة القادسية702.00100.29اعدادية خديجة للبناتاحيائيطيبة معن داخل كرم37142422422001098

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية خديجة للبناتاحيائيعالية حسنين محمد بارة37152422422001099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيعذراء وناس عبد علي وادي37162422422001101

كلية القانون/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية خديجة للبناتاحيائيغدير محمد هاشم شناوة37172422422001104

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمة رزاق شنشول دكمان37182422422001110

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الكاظم كناوي37192422422001113

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمة هاشم زغير جابر37202422422001120
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كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية خديجة للبناتاحيائيكوثر طالب حسين عطية37212422422001122

كلية العلوم/جامعة الكوفة605.0086.43اعدادية خديجة للبناتاحيائيمالك جليل جندي هريس37222422422001130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية خديجة للبناتاحيائينبأ صالح هادي فيروز37232422422001134

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية خديجة للبناتاحيائينداء توفيق جابر عبد هللا37242422422001136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية خديجة للبناتاحيائيندى مهدي كريم شخير37252422422001137

كلية االثار/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية خديجة للبناتاحيائينرجس نعيم كاظم صاحب37262422422001138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية خديجة للبناتاحيائينور الهدى علي هادي جبارة37272422422001139

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57اعدادية خديجة للبناتاحيائينور انعيم جاسم عذاب37282422422001140

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية خديجة للبناتاحيائينور صفاء محمد كاطع37292422422001142

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية خديجة للبناتاحيائيهاجر كامل جابي رطيب37302422422001145

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات جواد كاظم عيدان37312422422002001

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء530.0075.71اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات حسين شاكر حسين37322422422002002

كلية اآلداب/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات خميس عبد هللا السيد37332422422002003

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات علي ثجيل فدع37342422422002004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات قاسم ساهي ابو الجيج37352422422002006

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية السرور للبناتاحيائيآيات معتز محسن حسين37362422422002007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية السرور للبناتاحيائياسراء سلمان جبر محمد37372422422002009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية السرور للبناتاحيائياسراء طالب محمد مزهر37382422422002010

كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية السرور للبناتاحيائياية عبد الكاظم سلمان حسن37392422422002015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين جبار حمود طعمة37402422422002018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية473.0067.57اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين رحيم حسن عطية37412422422002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين رحيم كواد بجاي37422422422002025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين ريسان نعمه لطيف37432422422002026

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين طعمة عبد الكاظم عبيس37442422422002027

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين عباس علوان عمران37452422422002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0066.00اعدادية السرور للبناتاحيائيبنين محمد جاسم صالح37462422422002030

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14اعدادية السرور للبناتاحيائيتبارك علي عيدان سلمان37472422422002034

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء علي فليح كامل37482422422002046

كلية االثار/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء قيصر كريم علوان37492422422002048

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء ماجد جابر هاني37502422422002049

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية السرور للبناتاحيائيخديجة جالل جابر عيسى37512422422002052

كلية اآلداب/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية السرور للبناتاحيائيخديجة غانم منديل عبد37522422422002053

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية السرور للبناتاحيائيدرة عباس عبد عون عبد الحمزة37532422422002054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية السرور للبناتاحيائيرتاج ثائر عبد الحمزة عجة37542422422002057

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية السرور للبناتاحيائيرنا سعد جياد جوده37552422422002067

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية السرور للبناتاحيائيرهام سهيل نجم غالي37562422422002068

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية السرور للبناتاحيائيروان حامد عبد حسون37572422422002069

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية383.0054.71اعدادية السرور للبناتاحيائيروان عبد االمير علي محمد37582422422002070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء اياد طارق عبد37592422422002072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء راضي وداح حسن37602422422002078
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء ريسان نعمه لطيف37612422422002080

كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0065.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء شاكر محمود مشكور37622422422002082

كلية القانون/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء عدي فالح حسين37632422422002083

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء عماد رزاق شنان37642422422002085

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء قاسم خشان عبد السادة37652422422002087

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء لطيف عبد الحسن جهيل37662422422002088

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء محمد اكريم غريب37672422422002089

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00اعدادية السرور للبناتاحيائيزهره عماد ابراهيم جساب37682422422002092

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب جبار حزوير محمد37692422422002095

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب جعفر دواس كافي37702422422002096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب جواد كاظم مهدي37712422422002098

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب حيدر مهدي عبد الحسن37722422422002100

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب سعد جليل عجة37732422422002101

كلية االثار/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب شاكر ارحيم صبيح37742422422002102

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب عقيل ياسين حسين37752422422002105

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب عماد محمد منذور37762422422002108

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية السرور للبناتاحيائيشهد وحيد كطاف حمد37772422422002116

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية السرور للبناتاحيائيصفا قاسم مقصد صالح37782422422002119

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية السرور للبناتاحيائيضحى رحيم حسين كاظم37792422422002120

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14اعدادية السرور للبناتاحيائيعذراء حيدر حمد كريش37802422422002124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة حيدر جواد عبود37812422422002131

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة حيدر نعمة كناص37822422422002132

كلية اآلداب/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة محمد صالح غايب37832422422002138

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة منتصر معضد طواد37842422422002140

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية السرور للبناتاحيائيقطر الندى مثنى ناظم بعيوي37852422422002144

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية السرور للبناتاحيائيلميس حسين علي عبود37862422422002145

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية السرور للبناتاحيائيمريم كاظم باجي هالل37872422422002151

كلية التمريض/جامعة القادسية683.0097.57اعدادية السرور للبناتاحيائيملك حسين علي عبود37882422422002152

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية السرور للبناتاحيائيمنار علي كاظم ايشان37892422422002154

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية السرور للبناتاحيائينرجس فايق فليح حمد37902422422002161

كلية التمريض/جامعة القادسية683.0097.57اعدادية السرور للبناتاحيائينور الهدى احمد خرباط عبد السيد37912422422002164

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية السرور للبناتاحيائينور علي سرحان طويرش37922422422002168

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية السرور للبناتاحيائينور ماجد جودة جاسم37932422422002169

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية السرور للبناتاحيائيهبة جليل فضل حريجة37942422422002175

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43اعدادية السرور للبناتاحيائينور رعد عواد شحتول37952422422002180

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية السرور للبناتاحيائيمنار رعد عواد شحتول37962422422002181

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية سكينة للبناتاحيائياريج مهدي شاكر كدر37972422422003003

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيازهار عبود عباس مطر37982422422003004

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية سكينة للبناتاحيائياساور لطيف احميد عبود37992422422003005

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية سكينة للبناتاحيائياسراء عبد الستار راضي حسن38002422422003008
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كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية سكينة للبناتاحيائياسراء علي وناس جالب38012422422003009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية سكينة للبناتاحيائياسماء جابر راهي ساجت38022422422003010

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية سكينة للبناتاحيائياالء جبار صالح منصور38032422422003012

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية سكينة للبناتاحيائياالء محمد خضير دريس38042422422003014

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيامل دوهان حسين محمد38052422422003015

كلية التربية/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيانتظار عمران موسى عبادي38062422422003020

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيانفال واثق فيصل غازي38072422422003022

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات احسان ارحيم محمد38082422422003024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات عماد جبار ساجت38092422422003031

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه صباح بديوي حسين38102422422003036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه علي ابوشامه بردان38112422422003038

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء523.0074.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين باسم محمد حنون38122422422003044

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين حليم بلهان ابوهوده38132422422003047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين رعد رحيم عباس38142422422003049

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيبيداء شاكر عناد دهيم38152422422003057

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك عقيل كريم ناصر38162422422003060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك فاضل جابر محمد38172422422003062

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيتقى جاسم شالل شنجار38182422422003066

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيتقى حيدر عبد الخضر حايف38192422422003067

كلية التربية/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيتماره هيثم كاظم عبد الساده38202422422003068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى558.0079.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنان رحيم تركي عطيه38212422422003071

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء كريم مشكور خاجي38222422422003078

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء محمد مشكور عبد38232422422003079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء مهدي صاحب جهيد38242422422003080

كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيرتاج علي حيدر حداوي38252422422003089

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيرسل عالء جواد خنجر38262422422003092

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيرفاه رسول كريم تالي38272422422003094

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيرفاه رياض زاير فاضل38282422422003095

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0073.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيرفل مثنى مالك حسن38292422422003096

كلية اآلداب/جامعة الكوفة540.0077.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيرقيه عامر وحيد غزيوي38302422422003098

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيرقيه عقيل كريم ناصر38312422422003099

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيرنا حميد سوادي ابوهوده38322422422003102

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيرنا كريم اهوين اعطيه38332422422003103

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيروان عبد الكريم شعالن عبيد38342422422003104

كلية التربية/جامعة الكوفة609.0087.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء باسم اسماعيل عاجل38352422422003106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء جوده طالب فرهود38362422422003110

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء حازم قاسم ميران38372422422003111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء حسين هرباد شوجه38382422422003114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رسول كريم تالي38392422422003115

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء صبيح مرداس علي38402422422003118
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عبد الرسول جبار عواد38412422422003119

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0061.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عمار عباس داخل38422422422003120

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الساده راضي38432422422003127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب احمد حسن باشي38442422422003130

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب احمد لطيف هاشم38452422422003132

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0070.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب حيدر فرحان عبار38462422422003135

كلية التمريض/جامعة الكوفة677.0096.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب عمار سلمان حسين38472422422003138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب عمار عباس داخل38482422422003139

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب محمد جواد عباس38492422422003140

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره جاسم رضا حلواص38502422422003141

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيسبأ حيدر والي حويلي38512422422003144

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0082.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيسبأ عبد الستار راضي حسن38522422422003145

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل568.0081.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيسماح يعقوب عبد دويج38532422422003152

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهد كاظم خبط عليوي38542422422003158

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء553.0079.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيشيماء عبد الكاظم عزيز مرجون38552422422003160

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيصبا خاين جهيل رويعي38562422422003161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيصبا مطشر عبد هللا حسون38572422422003162

كلية القانون/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيضحى علي حسين عزيز38582422422003164

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيعذراء جبار سوادي ابو هوده38592422422003167

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيعذراء علي وناس جالب38602422422003170

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيغدير صاحب عبد المحسن عبد الحسين38612422422003175

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيغدير عطا هللا نعيمه شنيبر38622422422003176

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيغدير كاظم عبد الزهره ابو عيون38632422422003177

كلية التربية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه احمد طالب جاسم38642422422003181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه راضي طه عبود38652422422003183

كلية القانون/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه سعد محمد نعمه38662422422003185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه عقيل صالح مهدي38672422422003187

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه علي خضير عباس38682422422003189

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه محسن شهيد حسين38692422422003192

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية سكينة للبناتاحيائيفردوس فرحان دليهم جرد38702422422003196

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم ستار شاكر خضير38712422422003210

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الجليل جاسم38722422422003212

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم محمد غالب حسون38732422422003214

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29اعدادية سكينة للبناتاحيائيمياسه طالب عجه خويط38742422422003221

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ جبار صاحب عبد الساده38752422422003224

كلية التمريض/جامعة القادسية687.0098.14اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ صبحي هالل عبد38762422422003227

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ عبد هللا جابر عباس38772422422003228

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0064.43اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ غسان جابر فزيع38782422422003229

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية سكينة للبناتاحيائينرجس موسى داخل جبير38792422422003233

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى راتب عزيز مرجون38802422422003235
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قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى عايد عبد الحسن عبد38812422422003236

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى ناصر حسين محمد38822422422003238

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية سكينة للبناتاحيائينور حسين عالوي جواد38832422422003239

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية سكينة للبناتاحيائينورسين صالح بصري هاون38842422422003243

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43اعدادية سكينة للبناتاحيائينورهان رحيم عبد الحسين رحيمه38852422422003244

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية سكينة للبناتاحيائيهاله غالب جبار خشيش38862422422003246

كلية التربية/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه عقيل يوسف صالل38872422422003248

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه غانم عبد كزار38882422422003249

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه كاظم حسن داوود38892422422003250

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية سكينة للبناتاحيائيهجران حاكم جرو سرحان38902422422003251

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيهدى محمد رباط عبود38912422422003254

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيهناء محمد جبار ابوجاله38922422422003256

كلية التربية/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية سكينة للبناتاحيائيورود محيسن محمد عبد38932422422003257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيايات احمد عباس عجمي38942422422004010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيايات ماجد هادي محمد38952422422004015

كلية االثار/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيايات نعيم عبد زيد محمد38962422422004018

كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيبلسم بهاء جاسم مهوس38972422422004022

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين حسن عجيمي غالي38982422422004024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين صفاء جبير كاظم38992422422004026

كلية اآلداب/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين عادل شاكر شاهين39002422422004027

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0082.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين قاسم كعيم غازي39012422422004028

كلية طب االسنان/جامعة القادسية696.0099.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين كاظم معن خضير39022422422004029

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين محمد كاظم جابر39032422422004031

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيتبارك مثنى مقداد عبد الحميد39042422422004038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيحنان عبد الجليل جياد باشي39052422422004040

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيحنين هدام غافل معبد39062422422004044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء جاسم عباس جاسم39072422422004045

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء عبد العظيم رحم عوده39082422422004048

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيحياه عبد العالي خزعل عبد الزهرة39092422422004049

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد حسن39102422422004050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيدعاء هادي زعباط عبد39112422422004051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان472.0067.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيرؤى محمد عاتي حسين39122422422004053

كلية التربية/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيرباب احمد هليل كاظم39132422422004054

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيرباب كاظم لفته حسون39142422422004055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيرشا كريم عبد الحسين جواد39152422422004057

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيرقيه حسين راضي جابر39162422422004058

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء احمد حسين حمود39172422422004061

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء اسعد عبد الزهره وناس39182422422004062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء حيدر غالي جبر39192422422004066

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء رعد فليح عبد الحسن39202422422004068
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0076.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء ستار جبار عبد عون39212422422004069

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء عدنان هادي مطلب39222422422004075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء مسلم محمد غافل39232422422004082

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء ناظم حسين راهي39242422422004083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب اسعد عبد الزهره وناس39252422422004086

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب حميد عوده عبد الحسن39262422422004090

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب عامر كريم كمر39272422422004094

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب عباس علي سلمان39282422422004095

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب علي صالح مهدي39292422422004098

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب فراس مغير ردام39302422422004099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب محمد عباس نعمه39312422422004102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيسجى ياسين صادق ياسين39322422422004106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيسكينه مهند عمران سهر39332422422004109

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيشهد رفاه عباس هادي39342422422004115

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيشهد علوان سلمان هالل39352422422004116

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيشهد عماد حميزه حسين39362422422004117

كلية التمريض/جامعة القادسية672.0096.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيطيبة مشكور ناصر نعمه39372422422004125

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيطيبه حسين علي كريم39382422422004126

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الرباب للبناتاحيائيعذراء سعيد جبر فارس39392422422004128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الرباب للبناتاحيائيعلياء بشار حمزه سياب39402422422004129

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه رحمان عبيد جوده39412422422004135

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية568.0081.14اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا راضي39422422422004140

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبيد خضير39432422422004144

كلية اآلداب/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه كريم حسب باهض39442422422004148

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء534.0076.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم احمد عدنان حسن39452422422004156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم حسين عبد الزهره جاسم39462422422004157

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0083.86اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم نجم عبد مطر39472422422004160

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيمنار فليح كوكز حميدي39482422422004161

كلية الزراعة/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيمنال ستار جبار راشد39492422422004162

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية الرباب للبناتاحيائينبأ ابراهيم وجر عمران39502422422004164

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيندى احمد ثامر عبود39512422422004168

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية الرباب للبناتاحيائيندى احمد حسين كرم39522422422004169

كلية العلوم/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية الرباب للبناتاحيائينرجس سعيد جبر فارس39532422422004170

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43اعدادية الرباب للبناتاحيائينور سليم كشاش مشير39542422422004174

كلية االثار/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية الرباب للبناتاحيائينور علي عبد الزهره عبد علي39552422422004176

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الرباب للبناتاحيائينورالهدى نعيم حاتم نغماش39562422422004183

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الرباب للبناتاحيائيهبه عبد الكريم نعمه مهلهل39572422422004186

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الرباب للبناتاحيائيهدى حسام رزاق جباره39582422422004189

كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية الرباب للبناتاحيائييمامه ضياء شياع ثجيل39592422422004192

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية النور للبناتاحيائيارجوان رزاق عبد الخضر ساجت39602422422005002
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية النور للبناتاحيائياريج عدنان لفلوف منصور39612422422005003

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية النور للبناتاحيائياسماء ابراهيم فرحان حديد39622422422005006

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية النور للبناتاحيائيامل نعمة جابر سالم39632422422005011

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية النور للبناتاحيائيانوار جمال رحيم حمزة39642422422005013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية النور للبناتاحيائيايات فواز ساجت تايه39652422422005015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية النور للبناتاحيائيايات كاظم جبار محمد39662422422005016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة436.0062.29اعدادية النور للبناتاحيائيايات مسلم جاسم حمادي39672422422005017

كلية اآلداب/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية النور للبناتاحيائيايناس علي مطر عويز39682422422005023

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية النور للبناتاحيائيبتول ميري صاحب عبد الحسن39692422422005025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية النور للبناتاحيائيبنين حسين عبد الكاظم عباس39702422422005028

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية النور للبناتاحيائيبنين حيدر كاظم خضير39712422422005029

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية النور للبناتاحيائيبنين خضر كاظم حمزة39722422422005030

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0095.86اعدادية النور للبناتاحيائيبنين سالم جبار محمد39732422422005032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية النور للبناتاحيائيبنين عمار عادل منعم39742422422005034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0070.57اعدادية النور للبناتاحيائيبنين فارس شياع صالح39752422422005035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية النور للبناتاحيائيبنين كاظم حسون كلهام39762422422005036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية النور للبناتاحيائيبنين محمد قاسم عجيل39772422422005038

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57اعدادية النور للبناتاحيائيبنين نجم عبد سويف39782422422005040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك رسول عبد الكاظم جاسم39792422422005043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية النور للبناتاحيائيتقى حسن هادي حيال39802422422005045

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية النور للبناتاحيائيحنين علي خنطيل طعمة39812422422005050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء احسان مهدي عبد الحسين39822422422005053

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء سالم كاظم عيدان39832422422005054

كلية الصيدلة/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء علي حسين علي39842422422005056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية النور للبناتاحيائيختام محمد عويد حسين39852422422005060

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية النور للبناتاحيائيخديجه نعيم عبد الرضا عبيس39862422422005062

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية النور للبناتاحيائيرجاء مالك سكندر بدر39872422422005067

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية النور للبناتاحيائيرسل احمد جبار صالح39882422422005068

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية النور للبناتاحيائيرسل خالد مرزة عبود39892422422005070

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية النور للبناتاحيائيرسل رياض حامد متليك39902422422005071

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية النور للبناتاحيائيرسل قاسم كامل نعمة39912422422005072

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية النور للبناتاحيائيرسل ناظم حمزه عيدان39922422422005073

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0094.71اعدادية النور للبناتاحيائيرقية عقيل عباس داخل39932422422005075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية النور للبناتاحيائيرقية علي حسين حمادي39942422422005076

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه عقيل جابر تايه39952422422005077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية النور للبناتاحيائيرنا عباس علوان راشد39962422422005078

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية النور للبناتاحيائيرواء بدري غالي جوده39972422422005079

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية النور للبناتاحيائيريام خالد خنطيل طعمه39982422422005081

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم عبد39992422422005083

كلية الطب/جامعة القادسية704.00100.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ثائر كاظم محمد40002422422005084
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كلية االثار/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء خضير ياسر جاسم40012422422005088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد زوير40022422422005092

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد اليمه هاشم40032422422005094

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمد صريف مسير40042422422005100

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية627.0089.57اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمد علي احمد40052422422005101

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء مصدق ناظم محسن40062422422005102

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86اعدادية النور للبناتاحيائيزينب احمد عباس مجبل40072422422005105

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية النور للبناتاحيائيزينب فرج ديوان ناصر40082422422005113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية النور للبناتاحيائيزينب موسى عبد الرضا جايش40092422422005116

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية النور للبناتاحيائيزينب هادي لفته حسن40102422422005117

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية النور للبناتاحيائيسارة رسول عبد الكاظم جاسم40112422422005121

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية النور للبناتاحيائيسارة شاكر عبد الحسين جهادي40122422422005122

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية النور للبناتاحيائيسارة فيصل غازي عبد الرضا40132422422005123

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية النور للبناتاحيائيساره ماجد شعالن حسناوي40142422422005126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية النور للبناتاحيائيسبأ سالم عبيد جبار40152422422005127

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية النور للبناتاحيائيسجى رعد جندي عبد الحسن40162422422005129

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية النور للبناتاحيائيسجى صالح حسن صياح40172422422005130

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية النور للبناتاحيائيسجى عالء عزاره حسين40182422422005131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0065.43اعدادية النور للبناتاحيائيسجى ناظم حمزة عيدان40192422422005132

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية النور للبناتاحيائيسماح حسن عذاب عبد هللا40202422422005135

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية النور للبناتاحيائيشهد رعد راضي شناوه40212422422005139

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية النور للبناتاحيائيشيماء محمد داخل عبيد40222422422005142

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة محمد عبد الرضا حسن40232422422005149

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة محيسن صالح مغير40242422422005150

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية النور للبناتاحيائيطيبه احمد عويد كاظم40252422422005151

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء عباس حسين كاظم40262422422005152

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الكريم متليك40272422422005161

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه جاسم خليل ابراهيم40282422422005163

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسن تركي جاسم40292422422005166

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه سامي جبار محمد40302422422005167

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار450.0064.29اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عادل ضعيف عباس40312422422005170

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد الجبار مريوش40322422422005171

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد الرضا مهدي40332422422005172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه علي جبار جاسم40342422422005173

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن حمزه40352422422005177

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه كاظم عباس عباده40362422422005180

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه كاظم غالي وناس40372422422005181

كلية الزراعة/جامعة القادسية433.0061.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محمد علي عسكر40382422422005184

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه واثق عبد محمد40392422422005187

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29اعدادية النور للبناتاحيائيكوثر مجيد شهيد عاشور40402422422005193
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كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية النور للبناتاحيائيمرام جبار تركي خليف40412422422005194

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية النور للبناتاحيائيمرسلين عماد بدري حواس40422422422005195

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية النور للبناتاحيائيمريم حامد كريم صبيح40432422422005199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية النور للبناتاحيائيمريم مقداد عدنان كريم40442422422005200

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية النور للبناتاحيائيمريم ناجي عساف عذافه40452422422005201

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية النور للبناتاحيائيمنال احمد عبد االمير محمد40462422422005205

كلية التربية/جامعة سامراء513.0073.29اعدادية النور للبناتاحيائينبأ محمد عبد الرضا محسن40472422422005209

كلية االثار/جامعة القادسية463.0066.14اعدادية النور للبناتاحيائينبأ نزار عبد كريم40482422422005210

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية النور للبناتاحيائينرجس وسام نعمه كاظم40492422422005215

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية النور للبناتاحيائينور الزهراء وهاب عبد اليمه رومي40502422422005222

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى كاظم مجيد عناد40512422422005225

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى محسن خربيط بداي40522422422005226

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية النور للبناتاحيائينور جاسم محمد علي40532422422005227

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية النور للبناتاحيائينور علي رحيم سدخان40542422422005230

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية النور للبناتاحيائيهدى زمان جبار محمد40552422422005240

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية النور للبناتاحيائيهدى علي كاطع عبد40562422422005241

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية النور للبناتاحيائيهيلين جعفر رحيم فرهود40572422422005244

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائياديان نزار عبود جابر40582422422006002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل625.0089.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائياستبرق محمد كاظم ساكن40592422422006006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسراء حامد كتاب هادي40602422422006007

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسراء صفاء حسين راضي40612422422006009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائياصيل كاظم جاسم شالش40622422422006011

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيامنه نجاح عبد عبود40632422422006015

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات شاكر ناصر عسكر40642422422006019

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات صالح عبد المهدي شهيد40652422422006020

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايفان عالء حسين جبر40662422422006024

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايمان اسماعيل جحيل ظاهر40672422422006025

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايمان رضا عبد الزهرة خلف40682422422006026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايمان علي كاظم عنون40692422422006027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول زيدان فرحان حسن40702422422006028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين امجد محمد عبد الزهره40712422422006031

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين ستار جبار جاسور40722422422006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين عايد كريم كاظم40732422422006036

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين عبد هللا رحمن حسين40742422422006039

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك ابراهيم مجلي بناي40752422422006044

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتقوى رحيم قائد جريود40762422422006046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحنين عالء حسين عبد هللا40772422422006048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء ستار جابر شرماهي40782422422006050

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء علي جاسم مهدي40792422422006051

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيدعاء هاشم كاظم غضب40802422422006053
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كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقية ساجد حميد كزار40812422422006057

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقية محمد رضا عبد40822422422006060

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه علي غازي احمد40832422422006063

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرنا عباس جواد كاظم40842422422006064

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0083.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرواء محسن مهدي حمدان40852422422006065

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء اثير عبد الكاظم دغمير40862422422006070

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم نعمه40872422422006071

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد عوده40882422422006072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمير جبر40892422422006079

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبود كشاش40902422422006080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء رعد بحر عبد40912422422006084

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء سلمان كاظم خشان40922422422006087

كلية اآلداب/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء علي خنياب سلمان40932422422006096

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء علي عباس زيارة40942422422006098

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء فائز كطان جنديل40952422422006099

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء فارس حسن عبد نور40962422422006100

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد االمير ظاهر40972422422006101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0065.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء محسن حميد ابنيان40982422422006103

كلية االثار/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء مصطفى كطان شنان40992422422006105

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء نبيل ثعبان تومان41002422422006107

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب احمد جاسم كاظم41012422422006108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب احمد رضا حمزه41022422422006109

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب احمد عبد جبر41032422422006110

كلية التمريض/جامعة القادسية683.0097.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب احمد نجم عبود41042422422006111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب ازاد رويح عنيد41052422422006112

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب سمعان عبد الواحد ناصر41062422422006119

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية646.0092.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب عبد هللا نجم عبد هللا41072422422006123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين شعيل41082422422006125

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب قائد اركان محيسن41092422422006126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسجى احمد حسين علي41102422422006131

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسرى احمد زوير كريم41112422422006132

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد حسن عبيس عبود41122422422006135

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد ماجد عبد الحميد رشيد41132422422006137

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيضحى خليل جواد كاظم41142422422006141

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبه ماجد عبد الحميد رشيد41152422422006145

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم محمد41162422422006147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيغدير منصور دالي نغماش41172422422006150

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء556.0079.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيغفران كريم محسن جراح41182422422006152

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيغفران محمد مراد جواد41192422422006153

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه عامر كاظم حسين41202422422006160
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه عقيل عزيز عليوي41212422422006162

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن سلمان41222422422006165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه نبيل شالل ثامر41232422422006166

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفرح احمد عبد عوده41242422422006167

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمروة محمد عبد الزهرة خلف41252422422006168

كلية اآلداب/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم رافد حسن مهدي41262422422006169

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم رعد محمد لفتة41272422422006171

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم طاهر عبد الحسين محسن41282422422006172

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم محمد هاني ناصر41292422422006177

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمسره عباس زغير والي41302422422006178

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمالك فائق حسين دهش41312422422006180

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمنار احمد مخيف مجيد41322422422006181

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمنار محمد راتب مهدي41332422422006183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائينبأ احمد حسين علي41342422422006184

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الهدى سعيد فرحان حسن41352422422006189

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الهدى نهاد حمزه خبط41362422422006193

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل550.0078.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حسين غازي كريم41372422422006194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور عماد عبد نور كاظم41382422422006198

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00اعدادية صنعاء للبناتاحيائينورا علي عزيز قناط41392422422006201

كلية التمريض/جامعة تلعفر631.0090.14اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهاجر سعد عبد الواحد عبد الخضر41402422422006202

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهبه اثير طالب لعيبي41412422422006203

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى ابراهيم خليل ابراهيم41422422422006206

كلية اللغات/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى رحيم شاكر خنطل41432422422006207

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية صنعاء للبناتاحيائيود قاسم كاظم حسين41442422422006209

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية غزة للبناتاحيائياجبال نعمه حمادي جابر41452422422007001

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية غزة للبناتاحيائياحالم عادل ناصر جواد41462422422007004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية غزة للبناتاحيائياسراء علوان مشكور غازي41472422422007005

كلية التربية/جامعة سامراء504.0072.00ثانوية غزة للبناتاحيائياصيل عبدهللا عبد سلمان41482422422007006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة640.0091.43ثانوية غزة للبناتاحيائيامال علي محمود هادي41492422422007008

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء601.0085.86ثانوية غزة للبناتاحيائيايات احمد محسن داخل41502422422007009

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية غزة للبناتاحيائيايالف وضاح كريم محمد41512422422007010

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية495.0070.71ثانوية غزة للبناتاحيائيتبارك علي جواد كاظم41522422422007016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية680.0097.14ثانوية غزة للبناتاحيائيتبارك قيس عبد االمير علي41532422422007017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0062.14ثانوية غزة للبناتاحيائيحميده كاظم عبد الزهرة ابو دره41542422422007019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية غزة للبناتاحيائيختام حسين علي طريطر41552422422007021

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية غزة للبناتاحيائيدعاء مطر كاظم جبار41562422422007022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية غزة للبناتاحيائيرغد صالح مهدي حسون41572422422007027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71ثانوية غزة للبناتاحيائيرقيه اسعد عبد الحميد عبد الكاظم41582422422007028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية غزة للبناتاحيائيرقيه عادل ارحيم جهاد41592422422007029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0064.14ثانوية غزة للبناتاحيائيرقيه محمد عبد عبار41602422422007031
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء حسين هادي حسين41612422422007033

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل صبار41622422422007035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة573.0081.86ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء عبدهللا عواد جبار41632422422007037

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء عقيل مسلم حسين41642422422007038

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء علي محمد صاحب41652422422007040

كلية التربية/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء علي ميري سعيد41662422422007041

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء وضاح علي عزيز41672422422007045

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية غزة للبناتاحيائيزينب حيدر عواد جبار41682422422007047

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية غزة للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عمران موسى41692422422007049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية غزة للبناتاحيائيزينب عبد الستار خضير جعفر41702422422007050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية غزة للبناتاحيائيصابرين رحيم عبد ابو خشه41712422422007059

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية غزة للبناتاحيائيصابرين ضافر مهدي عبود41722422422007060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0075.29ثانوية غزة للبناتاحيائيصفا صباح دخيل كريعة41732422422007061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14ثانوية غزة للبناتاحيائيغدير صالح كريم مجيد41742422422007066

كلية العلوم/جامعة الكوفة636.0090.86ثانوية غزة للبناتاحيائيغدير معتصم جابر محمود41752422422007067

كلية التربية/جامعة القادسية582.0083.14ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد حلول41762422422007069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه حسين كريم حسن41772422422007070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه ضافر مهدي عبود41782422422007074

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء561.0080.14ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد الرسول مجيد41792422422007075

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه فاضل عواد جبار41802422422007076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه فاضل كاظم عباس41812422422007077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية غزة للبناتاحيائيكوثر عقيل رزاق علي41822422422007080

كلية التمريض/جامعة نينوى655.0093.57ثانوية غزة للبناتاحيائيكوثر محمد علي مسلم عطيه41832422422007081

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية غزة للبناتاحيائيمريم حيدر عبد العزيز محمد41842422422007082

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة491.0070.14ثانوية غزة للبناتاحيائيمسار ميثم جبار كاظم41852422422007084

كلية التربية/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية غزة للبناتاحيائيمسره عبد االمير عبد اللطيف خليل41862422422007085

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية غزة للبناتاحيائيمنى تركي صاحب حافظ41872422422007087

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية غزة للبناتاحيائينرجس شاكر محمود خضير41882422422007090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى622.0088.86ثانوية غزة للبناتاحيائينور احمد معين جاسب41892422422007091

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية غزة للبناتاحيائينور الهدى ستار ميران رهمه41902422422007092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية غزة للبناتاحيائينور الهدى ناصر نعيم عبد41912422422007093

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية التحرير للبناتاحيائياحالم حسوني عيال الطيف41922422422008001

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيامنه حسين مشكور جبار41932422422008009

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0083.43اعدادية التحرير للبناتاحيائياميمه هاشم مجيد منصور41942422422008010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية618.0088.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيايالف خالد منصور حسون41952422422008013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيايمان سامي عيال الطيف41962422422008014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه محمد كرم تايه41972422422008016

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيبتول عبد الحمزه حبل الطيف41982422422008018

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيبتول محمد محمود محمد41992422422008021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيبشرى حسوني عيال الطيف42002422422008023
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيبلقيس كرار حميد علي42012422422008024

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيبيداء عبداالله كريم حميد42022422422008035

كلية االثار/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيجنان قائد عبدالحسن عبد الزهرة42032422422008041

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيجيهان مسلم حسن كمون42042422422008043

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيحنان حسن عبدهللا حداوي42052422422008044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيحنين شعالن سرحان كاظم42062422422008045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء رياض مطر سلمان42072422422008050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيحوراء محمد حمزه هداله42082422422008051

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيدعاء كريم كامل خليوي42092422422008053

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيرحاب علي محمد حسين42102422422008056

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيرحيمه خشان شنان كطوان42112422422008057

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيرغد صادق سلمان حسن42122422422008059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيرغد ماهر فاهم فالح42132422422008060

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه ازهر كريم سلمان42142422422008061

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه حردان مطر عبار42152422422008062

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه سلمان حمزه عودة42162422422008063

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه سلمان صبيح محيسن42172422422008064

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه صادق عمران امين42182422422008065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه عبد االمير سلمان عبيس42192422422008066

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيروان وليد عبد محمد42202422422008072

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيريام صالح محيل شوكان42212422422008074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسام وداي محمد42222422422008075

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسن حجيل كاظم42232422422008076

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء طه ياسين حسين42242422422008079

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء علي حسين جاسم42252422422008082

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء عوده دردش دحام42262422422008084

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء قاسم ملك عبيس42272422422008086

كلية التربية/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء نجم عبد حمادي42282422422008088

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب حسن فاهم ديوان42292422422008091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب حميد عبد طوفان42302422422008092

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب راهي عجمي شالش42312422422008093

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب عادل علوان عبد42322422422008098

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية665.0095.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب علوان عزيز ابراهيم42332422422008100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب علي كاظم حمزه42342422422008103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيسعاد حسين وداي محمد42352422422008108

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيشفق حيدر نجاح حسن42362422422008110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0074.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد ازهر كريم سلمان42372422422008111

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد صادق سلمان حسن42382422422008112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد علي حسين مطر42392422422008113

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيشيماء حسن مزهر هوال42402422422008114
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة حسام محمد علي هادي42412422422008117

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة عقيل محمد حمزه42422422422008119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيطيبة فارس مطير كاطع42432422422008120

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيعذراء عبد الحسن هادي محمد42442422422008122

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية التحرير للبناتاحيائيغفران سجل حبل الطيف42452422422008126

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء456.0065.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه اياد علي طاهر42462422422008129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حاكم هرم عجيمي42472422422008131

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد حلو42482422422008132

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عباس فاهم ردام42492422422008139

كلية العلوم/جامعة القادسية635.0090.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عدنان رحيم حمادي42502422422008141

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه فرحان شاكر عبد الحسين42512422422008143

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيفرقان عباس برهان مرزه42522422422008148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيفرقان عبد االمير جابر حسن42532422422008149

كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية التحرير للبناتاحيائيفيحاء عمار جابر نعاس42542422422008150

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيقدس سلمان صبيح محيسن42552422422008151

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية التحرير للبناتاحيائيكاتيه محمد عالوي حنتوش42562422422008152

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية التحرير للبناتاحيائيكرم سلمان صبيح محيسن42572422422008153

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية469.0067.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيكريمه خشان شنان كطوان42582422422008154

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم حسن حليل صليط42592422422008161

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم علي ارحيم برغوث42602422422008164

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ ذياب شمران حيوان42612422422008167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0076.43اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ قائد ظاهر فنغش42622422422008171

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية التحرير للبناتاحيائينرجس احمد مظيهر وناس42632422422008172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية التحرير للبناتاحيائينور رافع كاظم حسن42642422422008178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط528.0075.43اعدادية التحرير للبناتاحيائينورالهدى حسين حجيل كاظم42652422422008182

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية التحرير للبناتاحيائييقين كريم حميد حسن42662422422008190

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية السنية للبناتاحيائيآيات جواد مفتاح كاظم42672422422009002

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية السنية للبناتاحيائياسالم عبد الستار ماضي مطوح42682422422009007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية السنية للبناتاحيائيامنة عباس جواد كاظم42692422422009013

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية السنية للبناتاحيائيامنة فاهم محمد فرهود42702422422009014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية السنية للبناتاحيائيايه حيدر محمد عبد هللا42712422422009026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية447.0063.86اعدادية السنية للبناتاحيائيايمان ناصر حمزة عبود42722422422009029

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية476.0068.00اعدادية السنية للبناتاحيائيايناس خالد حسن عناد42732422422009030

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية السنية للبناتاحيائيبتول فاضل غالي جاسم42742422422009032

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية السنية للبناتاحيائيبراق كاظم ناصر حسين42752422422009040

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء486.0069.43اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين رائد ياسر كاظم42762422422009044

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء528.0075.43اعدادية السنية للبناتاحيائيبيداء سالم المي كمر42772422422009056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك كمال بشان كاظم42782422422009061

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك ناصر ناجي عطية42792422422009062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية السنية للبناتاحيائيحنان قاسم لفتة هوالة42802422422009064
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قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية السنية للبناتاحيائيحنان وهاب هالل نايف42812422422009066

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين سعد علي حسين42822422422009067

كلية العلوم/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين عبد الزهرة فرحان شمران42832422422009068

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين فالح محمد فرحان42842422422009069

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين كاظم حسين خشان42852422422009070

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء احمد علي كاظم42862422422009072

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء حافظ عويد عبد الكاظم42872422422009074

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء سلمان جابر ليلو42882422422009077

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء سوادي صالح جابر42892422422009078

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء عامر بيش جباب42902422422009080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء عقيل حميد سلمان42912422422009081

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء نايل طاهر راضي42922422422009085

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية السنية للبناتاحيائيختام كاظم جايش عاشور42932422422009088

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية السنية للبناتاحيائيدعاء جياد كطيم حمد42942422422009091

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية السنية للبناتاحيائيدعاء نعمة جواد كاظم42952422422009092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية السنية للبناتاحيائيدعاء نعيم حسين ظاهر42962422422009093

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية السنية للبناتاحيائيذكرى زمن لعيبي عودة42972422422009098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية حسين علي عبد هللا42982422422009107

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية عبد هللا ادريس حمود42992422422009111

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية السنية للبناتاحيائيرقيه عمران حلو جبر43002422422009112

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية فراس محمد عوجة43012422422009113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية السنية للبناتاحيائيرقية محسن نوماس نياز43022422422009114

كلية التربية/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية السنية للبناتاحيائيرواء عباس عبد دخيل43032422422009116

كلية االثار/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الكاظم هادي43042422422009123

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد علي لهمود43052422422009127

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء جالل عبد الفتاح حسن43062422422009129

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي عبد الحسين43072422422009133

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء476.0068.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم علوان43082422422009134

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء شاكر هادي يوسف43092422422009139

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عباس محمد علي عطية43102422422009142

كلية القانون/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عز الدين كاظم عبد43112422422009143

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين فنطيل43122422422009145

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية684.0097.71اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء قيس عباس تايه43132422422009147

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء كاظم هادي عباس43142422422009148

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين حسان43152422422009150

كلية التربية/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب ارحيم عبد الرضا عواد43162422422009154

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب اركان رحمن صياح43172422422009155

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب باسم حسان سكر43182422422009157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب حيدر ناصر جبار43192422422009165

كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عاشور جاهد حسون43202422422009170
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التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عبد االمير عبد صبط43212422422009172

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم عبد علي وناس43222422422009173

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب علي حسين موسى43232422422009177

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب علي محسن حسون43242422422009178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب فرحان حسين وسمي43252422422009180

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب مؤيد عباس حسون43262422422009181

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب ماجد نعمة عبد هللا43272422422009182

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء543.0077.57اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب محمد طاهر راضي43282422422009184

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب مهدي هاشم مهدي43292422422009185

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب نجاح عليوي عبد الحسين43302422422009187

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية السنية للبناتاحيائيسبأ عبد االمير محسن مسكين43312422422009198

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية السنية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد طراد43322422422009199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية السنية للبناتاحيائيسكينه جبار كريم طخاخ43332422422009205

كلية االثار/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية السنية للبناتاحيائيشهد عالء هالل وذاح43342422422009211

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية السنية للبناتاحيائيشهد محمد حمزة كاظم43352422422009212

كلية االثار/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية السنية للبناتاحيائيشيماء عواد جبر عبد43362422422009213

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0094.71اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى حسن رسالة حسن43372422422009214

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى عباس عبيد غضب43382422422009215

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية السنية للبناتاحيائيطيبة قاسم محسن كريم43392422422009217

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية السنية للبناتاحيائيعذراء عماد عياش كتاب43402422422009221

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية السنية للبناتاحيائيعلياء حسن عبد هللا كاظم43412422422009222

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية السنية للبناتاحيائيغفران كريم نافع عبد علي43422422422009231

كلية التربية/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة اسعد هادي جواد43432422422009233

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد حمزة حسين43442422422009234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة حسن عمران مكي43452422422009237

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة راهي جواد كاظم43462422422009240

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة رياض كريم جاسم43472422422009241

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة سعد حسن ناصر43482422422009243

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة سعدون عبيد رجة43492422422009244

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة عباس كاظم خضير43502422422009247

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم عبد علي وناس43512422422009249

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة عذاب نعيم مظلوم43522422422009250

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة عطية كاظم شيحان43532422422009251

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة علي نعمة هاشم43542422422009253

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة فوزي منديل تركي43552422422009254

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة مالك بدر صالح43562422422009255

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة مالك كاطع حران43572422422009256

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة محمد سلمان علي43582422422009258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمه رعد خوير جوده43592422422009261

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية السنية للبناتاحيائيفرقان فاضل حسين كاظم43602422422009264
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية السنية للبناتاحيائيكافي عباس حسن جاسم43612422422009266

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر رعد خنياب محيسن43622422422009267

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر سليم جبار محمد43632422422009268

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر قاسم كاظم عباس43642422422009270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر محمد مالك جابر43652422422009271

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم احمد كريم جاسم43662422422009273

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم جاسم لفتة شمخي43672422422009276

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم صباح حسن علي43682422422009280

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم فيصل غالي جاسم43692422422009282

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم كامل سلمان عبد علي43702422422009283

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم ناصر ناجي عطية43712422422009285

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية426.0060.86اعدادية السنية للبناتاحيائيميسون احمد ثامر حسين43722422422009290

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522.0074.57اعدادية السنية للبناتاحيائينادين حسن فليح هاني43732422422009292

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية السنية للبناتاحيائينبأ حامد عبيد رجة43742422422009293

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية السنية للبناتاحيائينجالء جبار محسن كاظم43752422422009296

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية السنية للبناتاحيائينور الحسين حيدر حميد ادريس43762422422009301

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى عبد الرضا مطر عبد الرضا43772422422009306

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية السنية للبناتاحيائينور ناظم جبر سميع43782422422009313

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية السنية للبناتاحيائيهبة جميل محسن علوان43792422422009319

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى علي عباس عبد الحسين43802422422009325

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى فاضل داخل جاسم43812422422009327

كلية التمريض/جامعة القادسية682.0097.43اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى محمد هادي محسن43822422422009328

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى نعيم سرهيد حسين43832422422009329

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية522.0074.57اعدادية السنية للبناتاحيائيعلياء لؤي شعالن جبر43842422422009334

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0073.86اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حيدر كاظم مسلم43852422422009335

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء مدلول امانه عبد هللا43862422422009336

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيأبتهال مسلم جابر عبد43872422422010001

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية الديوانية للبناتاحيائيايات بشير جدعان دواي43882422422010009

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيايات جمال حسن عبيد43892422422010010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبتول مخلد ناصر رضا43902422422010015

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبراء غسان صالح حسين43912422422010016

كلية االثار/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبنين ستار جبار لعيبي43922422422010019

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبنين عبد الحسين حاتم عزيز43932422422010020

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبنين مكي ياسين عبد43942422422010023

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك باسم كريدي دكمان43952422422010024

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك جعفر حتحوت محمد43962422422010025

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك محمد رضا حسين عامر43972422422010029

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك محمد مسلم حسين43982422422010030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك نذير خضير عبد العباس43992422422010031

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0086.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيحنين قاسم محمد علي عبد الصاحب44002422422010036
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيحوراء علي جاسم عيسى44012422422010038

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0064.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيدعاء ابراهيم سماع ابراهيم44022422422010040

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرتاج ضياء مهدي تركي44032422422010044

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرحيل فاهم عبد ياسر يوسف44042422422010046

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة489.0069.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقية عزم عبد الحميد عبد االمير44052422422010048

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقية ماجد خليل ابراهيم44062422422010049

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيروان حامد حاتم حسين44072422422010052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيريمان ابراهيم جليل حسن44082422422010054

كلية القانون/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء توحيد كاظم غتار44092422422010057

كلية التمريض/جامعة المثنى660.0094.29اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم مطشر44102422422010058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء رعد جاسم شطراوي44112422422010059

كلية العلوم/جامعة القادسية651.0093.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء ضياء عبيس عوده44122422422010060

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية519.0074.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء عامر الياور حاجم44132422422010061

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء عالء محمد غياض44142422422010062

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء غانم حسين وسمي44152422422010065

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء واثق عبد  مهدي44162422422010069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب خالد كامل حامد44172422422010070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر518.0074.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب عبد الجليل عباس راضي44182422422010072

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر484.0069.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب عزم عبد الحميد عبد االمير44192422422010073

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب لؤي غازي امانه44202422422010075

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب هاشم عزيز جوده44212422422010078

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسجى ضياء حسين محسن44222422422010081

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسعاد محيبس رشيد حسون44232422422010083

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسمانه صالح عويد جبار44242422422010084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسميره نعمه ناجي عبد الحسن44252422422010085

كلية االثار/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيشمس سالم رحمان ساجت44262422422010087

كلية الزراعة/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيضحى وليد راضي عبد44272422422010088

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمة يوسف عزيز علي44282422422010092

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه احسان شاكر هاشم44292422422010093

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحمزه غزاي44302422422010094

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه اياد نجم عبد هللا44312422422010095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه عبد الغفار عبد عون حسين44322422422010100

كلية طب االسنان/جامعة القادسية696.0099.43اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه عزم عبد الحميد عبد االمير44332422422010101

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفرح لؤي غازي امانه44342422422010105

كلية االثار/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفرقان حسين جواد سلمان44352422422010106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمريم حسين علي شاكر44362422422010110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمريم سالم مهدي حسين44372422422010111

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمنار خالد هاتف لفيلف44382422422010113

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00اعدادية الديوانية للبناتاحيائيموج هشام هنداوي هويدي44392422422010115

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الديوانية للبناتاحيائينور الهدى حسن عبد االمير جواد44402422422010120
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كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهدى جابر نعمه جياد44412422422010127

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيارتقاء عالء عباس هدهود44422422422011002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية اسماء للبناتاحيائياستبرق ستار كميني لفته44432422422011004

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء داخل شري حمود44442422422011005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0079.29اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء رحيم عويز ناطور44452422422011006

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء590.0084.29اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء سلمان ساجت دلي44462422422011007

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيافراح جليل عبد علي مطر44472422422011011

كلية التربية/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات حيدر عبيس عبادي44482422422011014

كلية الصيدلة/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيايام زمان عبد الواحد رشك44492422422011017

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان هاشم خزي جبر44502422422011018

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء558.0079.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين حيدر حاكم شنجار44512422422011026

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين رسول جابر حسون44522422422011028

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين فاهم كاظم عاجل44532422422011033

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك حسام سعد هرباد44542422422011036

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.0098.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك فاضل محمد عبد44552422422011039

كلية العلوم/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك مالك ناهي كاطع44562422422011040

كلية اآلداب/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيحنين عبد الرسول راضي كريم44572422422011048

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيخديجة عقيل رزاق حسين44582422422011052

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيدالل ابراهيم بشير جوده44592422422011056

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيدالل سالم حسوني تسيار44602422422011057

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه اسود عبود حاصود44612422422011064

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيرواء ثامر عبد الكاظم علي44622422422011066

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية521.0074.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيروز ثامر عبد الكاظم علي44632422422011067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزمن صالح مطشر حسين44642422422011068

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء جاسم تالي حسون44652422422011071

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حاكم همريع نعمه44662422422011072

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حبيب ناهي صكبان44672422422011074

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حسام جابر جاري44682422422011075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبيس عبادي44692422422011080

كلية اللغات/جامعة الكوفة574.0082.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء ظهران دلي جهادي44702422422011085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عامر راهي كاظم44712422422011086

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن كريم حمزه44722422422011087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي مع هللا محمود44732422422011090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عظيم طارش حسون44742422422011091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء فالح عبد جواد44752422422011096

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى530.0075.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء محمود عبد الزهره نغيش44762422422011101

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء ناظم ثامر بريد44772422422011104

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء نبهان طه عبود44782422422011105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب حسن كريدي حسون44792422422011107

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب رزاق عبد العباس مظلوم44802422422011108
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كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب سلمان خضير دريس44812422422011110

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب علي شجاوي حسين44822422422011112

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب علي غازي حسين44832422422011113

كلية التربية/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب علي غزاي كاظم44842422422011114

كلية التربية/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب محمد نعمه حنون44852422422011118

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينه سعود هاني عبود44862422422011120

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره حيدر حسين محمد44872422422011122

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيسجود خضر عبد الحمزه خطار44882422422011124

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيشميم قاسم محمد عبد44892422422011126

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهد عالء طالب عبد الرزاق44902422422011128

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهد غسان عبود صعيصع44912422422011130

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيصبا ميثم عبد الحمزه عبد العباس44922422422011134

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيصفا محمد عليوي ابو خشه44932422422011135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى عبد علي كافي ضاحي44942422422011136

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى هيثم كاظم مكي44952422422011138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه حميد كباحه سوادي44962422422011139

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيعذراء طالب دهش عبد44972422422011146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيعذراء عمران حسن راضي44982422422011147

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيعلياء شاكر الخير عبود44992422422011150

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيغاده سعد عبد الحسن ليلون45002422422011151

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيغدير نعيم خضير دريس45012422422011153

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيغفران ناظم كريدي حسون45022422422011154

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه جبار جبوري محمود45032422422011156

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه جساب محمد مجبل45042422422011157

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه سعد هويدي طارش45052422422011161

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح سعد وهاب عبد الحسين45062422422011169

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح علي كاظم مجلي45072422422011170

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح مشكور نعمه جبر45082422422011171

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيفردوس حازم حسين ليلون45092422422011172

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيكلثوم علي ابو حله طوير45102422422011175

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر جمعه عباس مطير45112422422011177

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر حمزه عبد الحسن معارج45122422422011178

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر سالم حسن مظلوم45132422422011179

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم احمد مهدي حسن45142422422011182

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم حسن عبيد جاهل45152422422011185

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم ماجد عبد الزهره جابر45162422422011187

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم نعمه شندل تومان45172422422011188

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيمسره علي هادي حسن45182422422011190

كلية التربية/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار عبد االمير تكليف جبار45192422422011191

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار عطيه رهل علي45202422422011192
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عقيل كاظم عبد45212422422011196

كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية اسماء للبناتاحيائينرجس غائب خطيط مشاري45222422422011199

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية اسماء للبناتاحيائينرجس منذر عبد زيد شمهود45232422422011200

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبد الهادي عبد الحسين45242422422011202

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية اسماء للبناتاحيائينور الهدى محمد كامل عبد45252422422011204

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية اسماء للبناتاحيائينور جابر محمد بريد45262422422011206

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور رياض غازي سني45272422422011207

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية اسماء للبناتاحيائينور صباح سلمان عبار45282422422011209

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية اسماء للبناتاحيائينور عبد الحمزه صاحب حسون45292422422011211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية اسماء للبناتاحيائينور فاهم ضايع جياد45302422422011214

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية اسماء للبناتاحيائينور محمد كاظم ناصر45312422422011215

كلية العلوم/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية اسماء للبناتاحيائينورس نعيم عبود حاصود45322422422011216

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاجر عبد الحسين جنيوي عالك45332422422011217

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى535.0076.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه سعد وحيد ضمد45342422422011219

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه فهد رحيم عباس45352422422011220

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى شاكر عموشي علي45362422422011224

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية اسماء للبناتاحيائيوديان علي عبد الكاظم مهدي45372422422011228

كلية العلوم/جامعة سومر614.0087.71اعدادية اسماء للبناتاحيائيوالء مسافر كمين لفته45382422422011230

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيابتسام حاتم عبد الحسن عبود45392422422013001

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائياستبرق كاظم شنته عباس45402422422013003

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء عادل عبد االمير شمخي45412422422013005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0065.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء عبد الرحيم جبار هاتف45422422422013007

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء محمد عداي عوده45432422422013008

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائياالء حسين عليوي حسن45442422422013010

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيانوار خضير مهر شريده45452422422013018

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات سعد صباح فرحان45462422422013021

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات عبد الكريم جاسم سلوم45472422422013022

كلية القانون/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات فالح حسن داود45482422422013023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0065.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايلين احمد صبار طوير45492422422013026

كلية االثار/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان سامي حمزه محمد45502422422013027

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبتول عبد الكاظم عبد الخضر علي45512422422013029

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة494.0070.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبراء احمد هالل جوده45522422422013030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبراء عالء راهي عبد الحسين45532422422013031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين حسين لفته جبار45542422422013034

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين خضير اعبيس خفيف45552422422013035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط523.0074.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين فاضل مدلول حمزة45562422422013040

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء556.0079.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين مهدي عبد الجليل علي45572422422013041

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك حيدر فيصل عبد الحسن45582422422013044

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك كاظم هادي عبود45592422422013048

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك محمد عوده وادي45602422422013050
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كلية العلوم/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى عالء حسين مازون45612422422013051

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء482.0068.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى علي جواد حمد45622422422013052

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى فراس عبد االمير جاسم45632422422013053

كلية االثار/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتمارا هادي صالح عطيه45642422422013054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتيجان حامد جياد كيطان45652422422013055

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجنات حامد هادي حسن45662422422013056

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيجنات عادل سيف سعيد45672422422013057

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين عالء حسين مدلول45682422422013058

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء حميد كاظم محنون45692422422013059

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء محمد قاسم كاووش45702422422013064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيخديجه عباس حمزه جبار45712422422013066

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0082.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيداليا محمد قاسم علي45722422422013067

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيداليا نجم عبد الكاظم محمد45732422422013069

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدعاء رحيم سعد عبيد45742422422013071

كلية االثار/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرباب سمير عبد علي اظالل45752422422013073

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمه هللا ناجي عبد علي ناجي45762422422013074

كلية االثار/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل رياض حميد عبد45772422422013075

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل عادل عبد االمير شمخي45782422422013076

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل علي محمد سعد45792422422013077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل ماجد شناوه هداد45802422422013078

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرغد قابل كامل مزهر45812422422013081

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه طالب شنته عباس45822422422013085

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه عايد هاشم كاظم45832422422013086

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه علي باجي زغير45842422422013087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه علي عبد الحسين هليل45852422422013088

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه محمد خضير جمعه45862422422013090

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه ميثم صالح عزيز45872422422013091

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء623.0089.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرنا محمد اليذ حمد45882422422013093

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرنيم وليد يوسف محمود45892422422013094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيروان جاسم كاظم حسين45902422422013095

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حازم كوعي حمزة45912422422013099

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر488.0069.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حسين محسن محمد45922422422013102

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حيدر حطيحط عبيد45932422422013104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط531.0075.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حيدر مرتضى علي45942422422013106

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0095.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء زكي وحيد حسين45952422422013108

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء صاحب شهاد جوده45962422422013110

كلية القانون/جامعة القادسية679.0097.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء صالح خيون مسير45972422422013112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عباس خضير عبود45982422422013114

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى613.0087.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار كاظم نعيثل45992422422013116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عقيل وحيد حسن46002422422013120
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي جواد حمد46012422422013122

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي مرزوك نعمه46022422422013124

كلية التمريض/جامعة القادسية672.0096.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي نعمه كناص46032422422013125

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية654.6493.52اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عماد محسن عباس46042422422013126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الرحيم فياض46052422422013128

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء ميثم علي محمد46062422422013129

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء هادي خضير عبد السادة46072422422013130

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء يحيى سعيد محمود46082422422013132

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حازم عباس ياسر46092422422013135

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حسين صاحب حازم46102422422013136

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حيدر حسن عبد46112422422013138

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حيدر حميد عبد الحسين46122422422013139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط465.0066.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ستار جابر فيصل46132422422013143

كلية التمريض/جامعة القادسية683.0097.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب سعيد شناب شياع46142422422013144

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب سلمان داود عوده46152422422013146

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ظافر طعمه شمخي46162422422013147

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب عايد هاشم كاظم46172422422013148

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب محمد حسين قاسم46182422422013154

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيساره حيدر حميد عبد الحسين46192422422013158

كلية االثار/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيساره مسلم كاظم جالب46202422422013160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى عبد الحسين كاظم علك46212422422013163

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى عالء حسين مازون46222422422013164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى محمد جابر حسين46232422422013166

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشمس عباس محمد علي عباس46242422422013169

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0095.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد شاكر رحيم شاكر46252422422013171

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عماد عبد الرضا حسن46262422422013173

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد فاضل حسين عبيد46272422422013174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد مناف محمود الزم46282422422013175

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد ميثاق قادر عالوي46292422422013176

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيضحى خلف علي منصور46302422422013180

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيف احمد جابر حسن46312422422013185

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعوالي حميد ياسين ابراهيم46322422422013186

كلية اآلداب/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغدير عبد هللا سعد سلمان46332422422013189

كلية االثار/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغفران أنور صالح جار هللا46342422422013191

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0086.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاتن حسن علي فارس46352422422013192

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جواد كاظم عبود46362422422013194

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد علي46372422422013195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة حازم محمد جدي46382422422013198

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة حميد كاظم محمد46392422422013199

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة زكي عباس راضي46402422422013201
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة صباح جبار سلمان46412422422013203

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة فخري وحيد لزام46422422422013209

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة محسن عبد كاظم46432422422013210

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة محمد كاظم علي46442422422013211

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة هاني عبد حمزة46452422422013213

كلية االثار/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه اسعد خضير جمعه46462422422013215

كلية العلوم/جامعة الموصل639.0091.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه علي حسن علي46472422422013216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير سالم46482422422013217

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيكوثر قصي نوري سلمان46492422422013220

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيلمى مازن كاظم فرمان46502422422013222

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروه عباس جبار خزي46512422422013225

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروه فاضل كامل ضاحي46522422422013226

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم عبد الرضا ابراهيم عفن46532422422013229

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم فراس رحيم كاظم46542422422013230

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمالك اسعد عبد االمير علم46552422422013231

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنار راسم كساب جبر46562422422013233

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنار ماجد حميد كاظم46572422422013234

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنتهى االمال ماجد عبد الحمزة عبيد46582422422013235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ انتصار جبار زويد46592422422013239

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ عبد االمير حسين عبد علي46602422422013242

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ ماجد هاشم كاظم46612422422013243

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ مسلم محسن مجهول46622422422013244

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الزهراء حامد عبد سريح46632422422013247

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الزهراء شهاب حمدان فهد46642422422013248

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي عبد يوسف46652422422013251

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى علي مظفر ابراهيم46662422422013252

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى محمد قاسم مصطفى46672422422013254

كلية اآلداب/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى نظام جبار طالب46682422422013255

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور جبار ناصر عبد عون46692422422013256

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0089.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور حسين كاظم وساف46702422422013257

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة553.0079.00اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور ضياء جبار محيسن46712422422013258

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور مسلم داخل فرج46722422422013259

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور سالم سعد عبد46732422422013262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوره عايد كريم مهدي46742422422013263

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوره قابل كامل مزهر46752422422013264

كلية االثار/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهبه باقر مطر جايد46762422422013265

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى علي عطشان سياب46772422422013268

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى محمد جويح كاظم46782422422013270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى مهدي سالم جدعان46792422422013272

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57اعدادية حلب للبناتاحيائياخالص فالح حسن كثير46802422422014001
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كلية التربية/جامعة سامراء487.0069.57اعدادية حلب للبناتاحيائياسماء علي عبد الحسين كاظم46812422422014003

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية حلب للبناتاحيائيافراح فشاخ صياح حريز46822422422014006

كلية التربية/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية حلب للبناتاحيائياالء حسن جاسم كاظم46832422422014008

كلية التربية/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية حلب للبناتاحيائياالء كريم كركان دعيج46842422422014010

كلية االثار/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية حلب للبناتاحيائيامل صالح عبد الكاظم عطية46852422422014011

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29اعدادية حلب للبناتاحيائيامنه جميل حسين طه46862422422014013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية حلب للبناتاحيائيامنه ناظم جبار زغير46872422422014015

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية676.0096.57اعدادية حلب للبناتاحيائيانعام حيدر وناس وطوط46882422422014017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية حلب للبناتاحيائيانوار قاسم شاكر عبود46892422422014019

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية حلب للبناتاحيائيايات رحمن عبيد فرهود46902422422014022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية حلب للبناتاحيائيايات ساجت كانون اثويني46912422422014023

كلية العلوم/جامعة كربالء628.0089.71اعدادية حلب للبناتاحيائيايات عادل جميل بنيان46922422422014024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية حلب للبناتاحيائيايات فارس حامد علوان46932422422014027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0075.86اعدادية حلب للبناتاحيائيايات فاضل كامل حمد46942422422014028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية حلب للبناتاحيائيايات محمد ابو حنه عباس46952422422014029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية حلب للبناتاحيائيايثار محمد مجيد حسين46962422422014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية حلب للبناتاحيائيايمان سعد بريبل راشد46972422422014034

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية حلب للبناتاحيائيايمان نعيم ثامر لفته46982422422014036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية حلب للبناتاحيائيايناس صباح حسن عبد46992422422014037

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية حلب للبناتاحيائيايناس كامل دويح حنش47002422422014039

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية حلب للبناتاحيائيايناس مالك عبيد صكبان47012422422014040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء568.0081.14اعدادية حلب للبناتاحيائيايه محمد رشيد سعيد47022422422014042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية حلب للبناتاحيائيبتول راسم زغير صكب47032422422014043

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00اعدادية حلب للبناتاحيائيبتول محمد جواد كاظم47042422422014044

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية حلب للبناتاحيائيبراق احمد حسين حمزه47052422422014046

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين حسن فليح عطيه47062422422014049

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين حمزه كركان راشد47072422422014050

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين شافع خساره مهر47082422422014052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين عبد الخالق عباس منذور47092422422014053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين غالي جبر جاسم47102422422014055

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء500.0071.43اعدادية حلب للبناتاحيائيبيداء حمزه خفيف جبر47112422422014057

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية حلب للبناتاحيائيتبارك حيدر وناس جاسم47122422422014059

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية حلب للبناتاحيائيتبارك يحيى عبد الرحيم زيدان47132422422014061

كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0064.57اعدادية حلب للبناتاحيائيحنين عبد هللا حمزه عباس47142422422014063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية حلب للبناتاحيائيحنين محمد حسين غضب47152422422014065

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء اكرم جفات جليل47162422422014066

كلية التربية/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء حبيب حسين حمزه47172422422014068

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم جفات جاسم47182422422014073

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء فاضل احمد حسين47192422422014076

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء مكي اليج حسين47202422422014079
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل509.0072.71اعدادية حلب للبناتاحيائيختام اسماعيل كاطع كمر47212422422014080

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية حلب للبناتاحيائيخلود دوهان جابر حرش47222422422014081

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية حلب للبناتاحيائيدعاء محمد محسون خشان47232422422014086

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية651.0093.00اعدادية حلب للبناتاحيائيديون محمد مسلط عبيد47242422422014087

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية حلب للبناتاحيائيرؤى خالد زبيد كريم47252422422014088

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية حلب للبناتاحيائيرحاب صباح حسين حسون47262422422014092

كلية االثار/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية حلب للبناتاحيائيرقيه سالم عبد العباس جيجان47272422422014095

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية حلب للبناتاحيائيرقيه عايد هليل خنزير47282422422014097

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية حلب للبناتاحيائيرقيه علي حسين حسون47292422422014100

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية حلب للبناتاحيائيرنده سعد رحمان حسين47302422422014103

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية حلب للبناتاحيائيرونق حامد هادي حسن47312422422014105

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية حلب للبناتاحيائيرونق محمد جليل علوان47322422422014106

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء باقر عبد المحمد محسن47332422422014110

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء توفيق حمزه عوده47342422422014112

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء جمال مورد داود47352422422014113

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء جواد حمزه طاهر47362422422014114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حازم شاكر عبود47372422422014117

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حازم منشد رشيد47382422422014118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية596.0085.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حامد ابو حنه عباس47392422422014119

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حسن طرو عبيد47402422422014120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حسين عويد سلمان47412422422014122

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حيدر رحيم عبود47422422422014123

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء رحيم كاظم كاطع47432422422014125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء ظافر محمد عباس47442422422014128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء عادل غازي عبد هللا47452422422014129

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0095.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء عصام كاظم عيال47462422422014132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء عقيل حاكم شنشول47472422422014133

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0072.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء علي جابر ياسين47482422422014134

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء علي سرتيب صيهود47492422422014135

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء علي فرحان حمزه47502422422014137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء كريم شنان حنش47512422422014139

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء ماجد حسون كاطع47522422422014140

التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية682.0097.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء مراد راهي جبار47532422422014142

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزهره محمد مسلط عبد47542422422014146

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حسين عداي كروز47552422422014152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل612.0087.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الحسن غزاي47562422422014153

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم سفاح47572422422014154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب رائد مظلوم جوده47582422422014155

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب عباس كامل حمد47592422422014159

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب علي حسن كريم47602422422014160

203 من 119صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب علي عبد الحمزه كمال47612422422014162

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0093.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب غافل دايخ ميش47622422422014164

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب قاسم زغير صكب47632422422014167

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد بالكت وادي47642422422014170

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد جواد كاظم47652422422014171

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد حسين رحم47662422422014172

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد سحير جوده47672422422014174

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب محمد فضل حسين47682422422014175

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب مهدي صالح موسى47692422422014177

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية حلب للبناتاحيائيساره محمد رضا كاظم جوده47702422422014180

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية حلب للبناتاحيائيسجى رائد زغير فضل47712422422014182

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية حلب للبناتاحيائيسكينه فاضل كاظم كاطع47722422422014186

كلية التمريض/جامعة المثنى660.0094.29اعدادية حلب للبناتاحيائيسناء فيصل علي هليل47732422422014188

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية حلب للبناتاحيائيشكران كريم عيدان جياد47742422422014189

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية حلب للبناتاحيائيشهد باسم منهل عبد الهادي47752422422014190

كلية الزراعة/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية حلب للبناتاحيائيشيماء علي محمد فليح47762422422014195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية حلب للبناتاحيائيصابرين اسماعيل كاطع كمر47772422422014196

كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية حلب للبناتاحيائيضحى جاسم محمد ناصر47782422422014198

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية حلب للبناتاحيائيطيبة حسن محمد عباس47792422422014201

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية حلب للبناتاحيائيطيبة ميثم هاشم داخل47802422422014202

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية حلب للبناتاحيائيطيبه عبد محمد اخطل47812422422014204

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية حلب للبناتاحيائيغاده احمد مراد فارس47822422422014210

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية حلب للبناتاحيائيغدير علي زغير جبار47832422422014212

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء554.0079.14اعدادية حلب للبناتاحيائيغسق علي حسين مظلوم47842422422014214

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حمزه طاهر47852422422014219

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه تحسين طالب حمزه47862422422014221

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه توفيق حمزه عوده47872422422014222

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حسن رحم جبر47882422422014225

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه رزاق تالي بعيوي47892422422014227

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه سعيد ابو حنه عباس47902422422014228

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0062.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الساده حمادي47912422422014231

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره كاظم حسن47922422422014232

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه مجيد حاتم مجيد47932422422014237

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه يونس كاظم عبد الكريم47942422422014242

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00اعدادية حلب للبناتاحيائيفريال حيدر حمزه خفيف47952422422014244

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية حلب للبناتاحيائيقمر رحمن مخوف ضاهد47962422422014247

كلية التربية/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية حلب للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم كليكل47972422422014249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية حلب للبناتاحيائيكوثر قاسم مشحوت وادي47982422422014253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية حلب للبناتاحيائيمروه قاسم عبيد شين47992422422014255

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم احمد ماجد عبد الرضا48002422422014257
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كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم سفاح48012422422014260

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم عباس علي عبد48022422422014262

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم كريم جاري فارس48032422422014264

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم ماجد شمر حسين48042422422014265

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية حلب للبناتاحيائيميسون عزام زبيد كريم48052422422014266

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية581.0083.00اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ سالم جواد كاظم48062422422014268

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ عقيل جفات شطب48072422422014269

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية حلب للبناتاحيائينسرين عزيز ناصر رفيعي48082422422014275

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية حلب للبناتاحيائينور الهدى سليم حاتم علي48092422422014279

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية حلب للبناتاحيائينور الهدى علي حسين حسون48102422422014281

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية حلب للبناتاحيائينور ضياء حمزه محمد48112422422014282

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية حلب للبناتاحيائينور عقيل مالح علي48122422422014283

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية حلب للبناتاحيائينور علي جواد كاظم48132422422014284

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء581.0083.00اعدادية حلب للبناتاحيائينور كريم علي جوده48142422422014286

كلية االثار/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية حلب للبناتاحيائينور نجاح مراد حلواص48152422422014287

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية حلب للبناتاحيائينورالهدى خالد جلهام هاشم48162422422014288

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية568.0081.14اعدادية حلب للبناتاحيائينوره خالد عبد هللا بريبل48172422422014289

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14اعدادية حلب للبناتاحيائيهبه صالح كاظم عباس48182422422014293

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى جميل حسين طه48192422422014295

كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى رحمان كالل بريس48202422422014297

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة525.0075.00اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى كامل كالل بريس48212422422014298

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط509.0072.71اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى نجاح شعالن طعان48222422422014299

كلية التربية/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية حلب للبناتاحيائيهيام عدنان جاسم حربي48232422422014301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان458.0065.43اعدادية حلب للبناتاحيائيورود حسين كاظم حسن48242422422014303

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية حلب للبناتاحيائيورود عالوي عباس عليوي48252422422014304

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائياديان مكي وناس جبار48262422422015001

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسماء غانم هلول عبيد48272422422015003

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات احمد هاشم عبود48282422422015007

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات جميل عبد الحسين صكبان48292422422015008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات حيدر عايد حميدي48302422422015010

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات فالح جابر حمد48312422422015011

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات محمد شاكر حسن48322422422015012

كلية التمريض/جامعة تلعفر638.0091.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايه ميري رحمان عمران48332422422015014

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبدور نجاح نجم عبد الزهره48342422422015017

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراء علي جابر جاسم48352422422015019

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراق نجم عبد هللا صالح48362422422015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين حسن عبيد محمد48372422422015024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين عباس عبد الساده حمادي48382422422015025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين هادي عبد اللطيف علي48392422422015029

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين جاسم عواد48402422422015032
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كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك عبد العباس لفته عباس48412422422015033

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك فاضل تركي جاسم48422422422015034

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك فاضل كاظم جعاز48432422422015035

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقوى عبد الجبار حنون لعيبي48442422422015036

كلية االثار/جامعة القادسية470.0067.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيجنات علي حميد كاظم48452422422015039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيجنات علي هادي صالح48462422422015040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين عبد العباس محمد علي موسى48472422422015043

كلية االثار/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين عصام فيصل محمد علي48482422422015044

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء سالم مجيد حمزة48492422422015048

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء علي حبيب موشي48502422422015050

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0095.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء علي كاظم هادي48512422422015051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية650.0092.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء خالد مهدي امين48522422422015054

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل534.0076.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء صالح حسين جبر48532422422015055

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرتاج علي محمود سلطان48542422422015059

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرغد ستار جبار نور48552422422015062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه ابراهيم رحمن كاظم48562422422015063

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه عماد حسن طالب48572422422015067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرهف فراس خضير عباس48582422422015071

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مكطوف جازع48592422422015074

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد حبيب عبد فرج48602422422015075

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء اياد محمد عبد علي48612422422015078

كلية اللغات/جامعة الكوفة587.0083.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء جبار حريجه كشيش48622422422015079

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء فارس عبود عبد48632422422015087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء محمد دهش جدوع48642422422015089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب صباح حمزة جاسم48652422422015092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب عباس رهيف ابو دكه48662422422015093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب عقيل كامل عبد48672422422015095

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب هشام عبودي علي48682422422015098

كلية القانون/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينه رياض مهدي احمد48692422422015099

كلية الصيدلة/جامعة القادسية697.0099.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسارة مرحب درسون ابو ذينه48702422422015101

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره احمد منعم مليوخ48712422422015102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره عدنان خضير عبيس48722422422015103

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى حيدر عبد العباس محمد48732422422015104

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى عباس حاكم بديوي48742422422015105

كلية الطب/جامعة القادسية701.28100.18اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى عقيل ياسر خيون48752422422015106

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى علي عبد االمير احمد48762422422015107

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى قاسم حسن ضايع48772422422015108

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسرى جواد صكبان عبد الحسن48782422422015109

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفا جواد كاظم عبود48792422422015114

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه حسين عبد حسن48802422422015116
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التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه رائد شاني ظاهر48812422422015117

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه عالء سعيد مهدي48822422422015119

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه ماجد حاشوش كاظم48832422422015120

كلية العلوم/جامعة بابل600.0085.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيف عالء قحطان عبد الحسن48842422422015122

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال احمد انعيس حمود48852422422015123

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير ميثم ابو الشون عبيد48862422422015124

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغيداء سمير عبد هللا جابر48872422422015127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه اياد موحان الفي48882422422015129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد مظلوم48892422422015130

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حسين جاسم محمد48902422422015132

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه رحيم خليل دواس48912422422015133

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم شالل48922422422015135

كلية التربية/جامعة سامراء508.0072.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه فرج هلول شنين48932422422015136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه فالح ياسر عبد48942422422015137

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرح حسين عبد عريف48952422422015142

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية654.0093.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد الحسين محمد48962422422015147

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم احمد جبر عبود48972422422015148

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم حسين مهدي عباس48982422422015149

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0086.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم رضا حسان حميدي48992422422015151

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية637.0091.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم ستار جبار سلمان49002422422015152

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم عباس علي فرحان49012422422015153

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم علي جواد سلمان49022422422015155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمالك فاضل موجد خليل49032422422015158

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنى محمود عزيز عبود49042422422015160

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0065.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمينه حيدر هاشم علي49052422422015161

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور احمد كامل مهدي49062422422015165

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية535.0076.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد رباط حسين49072422422015166

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى اسعد عريبي علوان49082422422015167

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى اياد فيصل محمد علي49092422422015168

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسن نجاح حسون49102422422015170

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى علي حسن جواد49112422422015171

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى علي رحيم دحام49122422422015172

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى فراس خضير عباس49132422422015173

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور حيدر رسول كاظم49142422422015174

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية الكوثر للبناتاحيائينورالهدى وسام كاظم خلف49152422422015178

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائينيزك رمضان ترف غزيوي49162422422015179

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه صالح عبد حسن49172422422015181

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه قاسم كاظم نصيف49182422422015182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0071.57اعدادية الكوثر للبناتاحيائيورود رعد تركي مراد49192422422015185

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائياشواق خالد بدر حسين49202422422016002
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائياالء حيدر ناظم ناصر49212422422016003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايات رائد كاظم حسن49222422422016007

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايات كاظم محمد حمزه49232422422016009

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايه سالم هادي بلبول49242422422016012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايه علي ضغين صالل49252422422016013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبتول عزيز حسين دخيل49262422422016016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبراء جاسم عيدان حسين49272422422016018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبراء حسين جميل ادهيم49282422422016019

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنت الهدى محمد خضير حنون49292422422016020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين سامي دعبول مريع49302422422016023

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين سعيد عبيد ثامر49312422422016024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين عامر ياسين سلمان49322422422016026

كلية العلوم/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين علي عطيه عبد49332422422016027

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين مرشد خلف كريم49342422422016030

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0095.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين هادي معارج كاطع49352422422016032

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك كاظم عبد علي حسين49362422422016035

كلية االثار/جامعة القادسية452.0064.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحنين علي عبد زيد عبد الحسين49372422422016040

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحنين علي سعيد خضير49382422422016041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء باسم عبادي عجرم49392422422016043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حامد جابر عبيس49402422422016045

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء عزيز كاظم جبار49412422422016046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء470.0067.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحوراء عالء ياسر حسون49422422422016047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرسل سرحان علوان حسين49432422422016052

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرسل سعد ارحيم عبد الحسين49442422422016053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرسل عقيل عبد االمير نجم49452422422016054

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية حسن عبد عباس49462422422016059

كلية االثار/جامعة القادسية433.0061.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية شهاب حميد درب49472422422016060

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقية يونس فرحان عبد49482422422016064

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزنبق فاضل كاظم محل49492422422016069

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء سالم دينه شعبان49502422422016073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء شاكر غازي عبيس49512422422016074

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0085.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء صادق كاظم حسن49522422422016075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عالء حسين علي49532422422016079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي تايه جياد49542422422016080

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي حسن جراد49552422422016081

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حمزة49562422422016086

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب رحيم صبيح غريب49572422422016088

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب سعد حسن علي49582422422016089

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب شعالن عنبر جالب49592422422016090

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب عطيه سلمان حسين49602422422016093
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قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب عطيه عبد الحسين عطيه49612422422016094

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب عماد كاظم عباس49622422422016097

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب قيصر ذهب عبد هللا49632422422016098

كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب كريم عبد الحسين وناس49642422422016100

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيسجى عقيل حسين خفيف49652422422016102

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيشهد عقيل راهي عبد49662422422016105

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيطيبة حسين خضير عباس49672422422016108

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيطيبة رعد فرهود شالش49682422422016109

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيطيبة مؤيد شاكر عيدان49692422422016112

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغدير داخل يوسف مزعل49702422422016116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغفران حميد كاظم حسن49712422422016118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي حسن كاظم49722422422016122

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة موسى حبيب عبيد49732422422016125

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حيدر نعمه ياسين49742422422016127

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه رحيم حمزه راضي49752422422016128

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية642.0091.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا مهدي صالح49762422422016130

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد طحيور حسون49772422422016132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه مصطفى مرزوك محمد49782422422016133

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفرح علي ميري جاسم49792422422016134

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيقطر الندى عبد الهادي وزير عوده49802422422016135

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيكوثر حمزه حسين عبادي49812422422016136

كلية االثار/جامعة القادسية435.0062.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيماجدة عبد الحسين جبير عالوي49822422422016138

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم رحيم جابر سحاب49832422422016140

كلية القانون/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمنى علي عبيد هويني49842422422016143

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائينرجس عامر محيل شوكاه49852422422016146

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائينرجس علي عجمي شالش49862422422016147

كلية اآلداب/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائينسرين شاكر حسن خباله49872422422016148

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى قاسم جبار شعالن49882422422016149

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور علي حسين نمر49892422422016153

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية بلقيس للبناتاحيائينوراء احمد هيظل خنيطل49902422422016155

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهبه كاظم كريم عبد الحسين49912422422016156

كلية التمريض/جامعة نينوى651.0093.00ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهدى عبد مطشر بريس49922422422016159

كلية االثار/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيابتهال نجم عبد النبي عبيس49932422422017001

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيابرار كاظم عكله حسين49942422422017002

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيازل عالء هاشم نجم49952422422017003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائياستبرق خضير جاسم جوده49962422422017005

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسراء ثامر عبد غالي49972422422017006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسراء سعد عكله حسين49982422422017008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسماء سالم عبد الزهره زغير49992422422017010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائياسيا سالم شراد صدام50002422422017011
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0067.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائياقبال جواد عبد وناس50012422422017013

كلية التربية/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبتول خضير عبد الزهره زغير50022422422017020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبتول مجهول حراز ديوان50032422422017022

كلية التمريض/جامعة المثنى660.0094.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسن عبد50042422422017028

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحميدة جاسم صباح كاظم50052422422017036

كلية التمريض/جامعة ميسان663.0094.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحميده عوده فهد محمد50062422422017037

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0095.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحنين حامد حسين كاظم50072422422017038

كلية االثار/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحوراء جاسم مطر هربود50082422422017042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الحسن مدلول50092422422017043

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحوراء خالد عبد الزهره طاشي50102422422017044

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيخديجه عزيز رمان صبيح50112422422017052

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرانيا كامل مسلم سلمان50122422422017054

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرباب جابر جفات دوهان50132422422017055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرحاب علي حسين ابراهيم50142422422017057

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرسل احمد عباس محمد50152422422017058

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرغد محمد عجمي حمزه50162422422017060

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرفاء صباح كاظم سرحان50172422422017061

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء رائد مري طاهر50182422422017073

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء عامر كشمر محسن50192422422017075

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء عامر ميري بلجت50202422422017076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء عدنان جاسم عباس50212422422017078

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية468.0066.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء لطيف علي سرهيد50222422422017083

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء نجاح طعيمه مهلهل50232422422017087

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب جبار هبيش مرحب50242422422017091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب ضاري سماوي سلطان50252422422017095

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب علي حسين حران50262422422017099

كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين ياسر50272422422017100

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب غفار عبد الحسن برهان50282422422017101

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57اعدادية الشافعية للبناتاحيائيسجى عبد هللا جابر ساير50292422422017111

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيسعاد حسن مسير جازع50302422422017112

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيشروق حمزه شراد حسين50312422422017116

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيطيبه مجيد كاظم حسين50322422422017122

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيعذراء حميد كاطع غويت50332422422017125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغدير طعمه شالح عبد50342422422017129

كلية اآلداب/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه أعالن مجهول طيار50352422422017133

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رحيم جحيل كاظم50362422422017134

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه رزاق خلف حمزه50372422422017143

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه صباح ذياب سحيب50382422422017146

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه محمد جفات دوهان50392422422017152

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمه محمد نعيم فليح50402422422017153

203 من 126صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمريم فاضل سوادي مجهول50412422422017161

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمريم فيصل عبد االمير كريم50422422422017163

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمنار هادي عبد الرضا عبد50432422422017167

كلية الطب/جامعة القادسية705.00100.71اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمها حسين سوادي لفته50442422422017168

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائينبأ رائد عوده عبيس50452422422017171

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائينرجس محمد عليوي ساهي50462422422017174

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائينغم حيدر جبار محمد50472422422017175

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الشافعية للبناتاحيائيهدى حميد خضير عبيد50482422422017181

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الشافعية للبناتاحيائيهدى كريم هبيش مرحب50492422422017183

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية الشافعية للبناتاحيائيهديل جميل حسين ختالن50502422422017184

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية646.0092.29اعدادية الشافعية للبناتاحيائيياسمين رحيم محسن مطر50512422422017186

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائياسراء تركي بعيوي عبود50522422422018001

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائياسيل سمير دريول خويف50532422422018002

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائياصيل حسن ساجت محمد50542422422018003

كلية االعالم/جامعة ذي قار469.0067.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيافراح حسين جبار ناصر50552422422018004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيايات حسين هريس بادي50562422422018007

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية459.0065.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيايه علي عبد الكاظم ظاهر50572422422018010

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيبراء نعيم دحبوش خلخال50582422422018011

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيبشرى علي راشد ياسين50592422422018012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم خايف50602422422018019

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك سلمان فيصل كلف50612422422018020

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحنين حيدر كاظم كويش50622422422018025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط530.0075.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء علي محمد عزيز50632422422018029

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء عماد كاظم عويز50642422422018030

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء ناصر حسين صالل50652422422018031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0075.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل ابراهيم محمد حمزه50662422422018034

كلية االثار/جامعة القادسية472.0067.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل حسين رزاق جاسم50672422422018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزمن حسين حمزة فضل50682422422018043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر496.0070.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حسام سعيد جار هللا50692422422018045

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا يحيى حلواص50702422422018048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب غانم كاظم خايف50712422422018059

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب فاضل صباح جبار50722422422018060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب فاهم بتيت هندي50732422422018061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيساره احمد حمزه عبد الحسين50742422422018062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهالء عماد كاظم عويز50752422422018067

كلية االثار/جامعة القادسية454.0064.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهالء فراس عبد الحسين كريم50762422422018068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيصفاء ناظم ذياب مزيون50772422422018069

كلية االثار/جامعة القادسية450.0064.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيضحى عبد الحسين خضير بديوي50782422422018070

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبة سليم منو ظاهر50792422422018072

كلية االعالم/جامعة ذي قار454.0064.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمنى باسم ابو الشون جواد50802422422018090
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قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ ماجد عبد الساده عبد50812422422018091

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائينور علي عبد طاري50822422422018094

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائينور علي محمد مجلي50832422422018095

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيهدى اياد سلمان باهر50842422422018101

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية624.0089.14الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيهدى مجيد عبد جياد50852422422018104

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيتبارك سامي موحان عيدان50862422422019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيختام دريول جاسم جياد50872422422019009

كلية الزراعة/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيختام عواد عبود بردان50882422422019010

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيدعاء رحيم حسن هادي50892422422019011

كلية الزراعة/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيرغده جبار سلمان كاطع50902422422019012

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيزينب ماجد مسافر زباله50912422422019017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيسجى ناجي عبد الكاظم طشار50922422422019018

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيطبيه مسلم عطيه عرمش50932422422019019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائينور علي محيسن جوده50942422422019026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0072.14اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيهدى رياض عبد زيد عبد50952422422019027

كلية التربية/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيابتهال عباس زون محمد50962422422020002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الهدى للبناتاحيائياحالم سلمان ظاهر محيسن50972422422020005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية الهدى للبناتاحيائياسماء حبيب عليوي غالي50982422422020007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه عماد مطشر مسلم50992422422020014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول عباس زون محمد51002422422020015

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين سعد محيسن كليوش51012422422020022

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك سعيد شلوكه جبر51022422422020026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقى نجاح حسن عيدان51032422422020027

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء عماد طراد كاظم51042422422020031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيختام طالب بردان جبر51052422422020034

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0068.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيخديجه حسن عبيد مفيتن51062422422020035

كلية التربية/جامعة سامراء493.0070.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيراويه عباس جبير شلوح51072422422020036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء رحيم جبر زاير51082422422020043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء رزاق سويس كشاش51092422422020044

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي حسين راضي51102422422020045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء كريم حسوني دعيوش51112422422020046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حاكم عزيز جبر51122422422020049

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة قحطان عيدان بادي51132422422020063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم محمد عليوي بثور51142422422020067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0069.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيميعاد محي عبد مطلك51152422422020070

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29اعدادية الهدى للبناتاحيائينور نعيم حسين كزار51162422422020074

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية خولة للبناتاحيائياسالم تركي صحن مجبل51172422422021001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية خولة للبناتاحيائياسماء صالح كريم حسين51182422422021003

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية خولة للبناتاحيائياطياف حسن كاظم مهنا51192422422021004

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية خولة للبناتاحيائيبنين رحيم كريم جماح51202422422021009
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كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00اعدادية خولة للبناتاحيائيبنين كمال وثيق عبد51212422422021011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية خولة للبناتاحيائيتبارك عماد خيري كريم51222422422021012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.3297.90اعدادية خولة للبناتاحيائيتبارك عماد عيدان عبد51232422422021013

كلية الفقه/جامعة الكوفة487.0069.57اعدادية خولة للبناتاحيائيتبارك كاظم جواد كاظم51242422422021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية خولة للبناتاحيائيحوراء عدنان محسن جودي51252422422021017

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية خولة للبناتاحيائيدعاء صالح زباله عطيه51262422422021019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية خولة للبناتاحيائيرحاب رحيم ازبيل محمد51272422422021021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية خولة للبناتاحيائيرسل رياض وناس وحيد51282422422021023

كلية التربية/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية خولة للبناتاحيائيرقيه حامد حسين سلمان51292422422021026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء ثامر جبار عبد علي51302422422021029

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار عبيد51312422422021031

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء زكي يحيى مهدي51322422422021033

كلية العلوم/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء سعد حاكم لفته51332422422021034

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الرضا عبد العباس51342422422021036

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره حسين سلمان51352422422021037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء يحيى محي كاظم51362422422021041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57اعدادية خولة للبناتاحيائيشمس احمد امانه زياد51372422422021048

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه حامد عبود عواد51382422422021054

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسين51392422422021055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة595.0085.00اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه رائد عواد عبد الساده51402422422021057

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل كاظم51412422422021059

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه فاضل حسين دحام51422422422021060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية خولة للبناتاحيائيكوثر حسن جواد شخير51432422422021061

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية خولة للبناتاحيائيكوثر ديوان كاظم بلو51442422422021062

كلية التمريض/جامعة الكوفة673.0096.14اعدادية خولة للبناتاحيائيمريم فراس حمزه عمران51452422422021066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية خولة للبناتاحيائينرجس حيدر هادي مخيف51462422422021068

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية خولة للبناتاحيائينور الزهراء صالح حميد عبد االمير51472422422021069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعدادية خولة للبناتاحيائيهبه رحيم خضير كاظم51482422422021073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية خولة للبناتاحيائيورود حسن كامل ياسر51492422422021075

كلية الصيدلة/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآيات راسم جاسم محمد51502422422022002

كلية االثار/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائياستبرق احمد جواد كاظم51512422422022006

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء فرج مجباس صايل51522422422022007

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين علي عطيوي حسن51532422422022009

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيانعام علي حسين شعالن51542422422022010

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبسمه قاسم معن خضير51552422422022016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى سكندر ساجد كريم51562422422022025

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيثراء نعمه حسوني جبر51572422422022026

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين عباس عبد الحسين غازي51582422422022027

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عباس عيدان كزار51592422422022029

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء فاهم عبد هاني51602422422022033
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كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء كريم حزام مالوح51612422422022034

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدعاء باسم محمد موسى51622422422022035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدعاء حميد حاكم عبيد51632422422022036

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرضاب صفاء عبد فاطس51642422422022038

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه احمد لفته حمادي51652422422022040

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه جليل نعمه جبار51662422422022041

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه حميد جبر زيارة51672422422022042

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه عباس مجيد حمزه51682422422022043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0066.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه محمد على هللا فريج51692422422022045

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم كاظم جبار51702422422022047

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء جمعه صباح ورد51712422422022050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء463.0066.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد شهاب عنبر51722422422022062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب باسم عبد حميدي51732422422022065

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حسن حجار مدلول51742422422022067

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حميد عبد الحسن جابر51752422422022071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب رافد حسين كاظم51762422422022073

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب شهيد دمدوم حمزه51772422422022076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي حسن خليف51782422422022080

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب قاسم ابراهيم فاضل51792422422022082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى باسم جبار كاظم51802422422022089

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى عالء حسين نور51812422422022091

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيضي علي شدهان سوان51822422422022095

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطفوف مشتاق علي صياح51832422422022096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعبير دايم حمادي حسون51842422422022100

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعذراء حسن جاسم كماز51852422422022101

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير رزاق كاظم محمد51862422422022103

كلية االثار/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاتن قيس عبد الحسين كريم51872422422022105

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة احمد حسين عبد51882422422022106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة محمد عوض احمد51892422422022110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عباس ثامر طعمه51902422422022112

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه وليد جهيد خلف51912422422022114

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرح مشتاق طالب كشيش51922422422022116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيكوثر حسن حجار مدلول51932422422022117

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه عادل يوسف كنيوي51942422422022119

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم ورش حميد جاسم51952422422022121

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمسره ستار برهان حمزه51962422422022122

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمسره ميثاق مراد كاظم51972422422022123

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار ماجد رحيم مهدي51982422422022125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ فالح عبد الحسن عبد الصاحب51992422422022127

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ نجم هواله محمد52002422422022128
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التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس غسان كاظم عجيل52012422422022132

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية599.0085.57اعدادية الطليعة للبناتاحيائيوئام حاتم حاشوش خليفه52022422422022140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية الطليعة للبناتاحيائيوسن رسول لفته عيدان52032422422022142

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيابتهال حسين هاشم نجم52042422422023001

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائياستبرق راضي ناصر كاظم52052422422023003

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء حميد كصاد سوادي52062422422023004

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل564.0080.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء محمد كاظم عبيس52072422422023005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسالم صالح مهدي صالح52082422422023006

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسماء رحيم زامل صالح52092422422023007

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيالماز عدي كاظم احمد52102422422023009

كلية االثار/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيام البنين رعد سعيد علوان52112422422023010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء516.0073.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيامنه اسعد عبد االمير حربي52122422422023012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات حامد هدهود عيدان52132422422023014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات مشتاق عبد حميدي52142422422023017

كلية العلوم/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائياية حسن يوسف حسين52152422422023019

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبتول منذر علي سدخان52162422422023023

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين خالد طالب جودة52172422422023029

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين عامر خضير عباس52182422422023032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية646.0092.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبيداء كامل صالح مهدي52192422422023039

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك احمد فليح حسن52202422422023040

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك حبيب كريم كاظم52212422422023043

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتغريد مهند عباس نعيس52222422422023045

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتقى مجيد جبار عيدان52232422422023046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتمارة حيدر عبد الحمزة سلمان52242422422023047

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين رحيم دخان شناوه52252422422023049

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء احمد رحمان ياسين52262422422023051

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء اركان حسن كاظم52272422422023052

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء جبير جاسم كاظم52282422422023053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء رائد عباس عبد ياسر52292422422023056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء محمد حمزة حسن52302422422023058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيدعاء حيدر جاسم محمد52312422422023061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيدنيا رياض كاظم كعيم52322422422023063

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل اسعد محسن حمادي52332422422023064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل حيدر عبد الحسين كاظم52342422422023065

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل مصطفى خليل حمود52352422422023066

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرغده رائد محمد عبد الحسين52362422422023068

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرفاه عادل راشد داخل52372422422023069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية حسن نوير عودة52382422422023071

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية علي طعمة كاظم52392422422023075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0090.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء احمد شمخي جبر52402422422023080
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء احمد ظاهر حسين52412422422023081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء اياد فهد جازع52422422422023082

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء بشير عبد الرضا عبد الكاظم52432422422023084

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهره جاسم شوكان حامي52442422422023085

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء حسين هادي جوني52452422422023087

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء سعد كاظم شنون52462422422023089

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي ساير محمد52472422422023093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد الحمزة مطر52482422422023095

كلية االثار/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء هيثم حاكم خليف52492422422023097

كلية التربية/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب جميل حمزة عاصي52502422422023101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب حسين جابر حسين52512422422023103

كلية العلوم/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي لفته عبد زيد52522422422023107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي هدوي مرواح52532422422023108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب قائد عبودي عبد الحسن52542422422023110

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب قتيبة غازي كاظم52552422422023111

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب نبيل جواد كاظم52562422422023112

كلية التربية/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينة يونس عبد الحسين محمد52572422422023115

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسارة عبد هللا ذياب شعيبث52582422422023116

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى تحسين حسون ناصر52592422422023117

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى محمد لفتة راهي52602422422023119

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسندس راضي ناصر كاظم52612422422023120

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشيماء جميل كاظم هاشم52622422422023124

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيصفا باسم عبد عباس52632422422023126

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيصفا عباس جمعة برهان52642422422023127

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى صباح عبد الرحيم عبيد52652422422023128

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبة زمان شهيد بردي52662422422023131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0072.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء سالم كاظم شنان52672422422023133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير خالد وحيد بعيوي52682422422023135

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغفران حازم محمد كاظم52692422422023137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم حسين حمود52702422422023139

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حسين جابر حسين52712422422023140

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة رحيم داشر حسين52722422422023143

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة عماد عريس جاسم52732422422023149

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة فراس عباس نعيس52742422422023150

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة قحطان عجة حسون52752422422023152

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة نهاد صادق جعيوص52762422422023154

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة692.0098.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمروه عباس جمعة برهان52772422422023158

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء526.0075.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمنار حسن هويدي كرماش52782422422023163

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمنار علي عبد هللا عبيد52792422422023164

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائينرجس مازن عبد زيد عبد العباس52802422422023170
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائينسرين احمد وحيد بعيوي52812422422023171

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى علي مطرود كاظم52822422422023175

كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور باسم جاسم حمود52832422422023179

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور حسن هاشم نجم52842422422023180

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية603.0086.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور محمد كاظم جاسم52852422422023183

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبة حسين يوسف حسين52862422422023186

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبة رحيم حسن كاظم52872422422023187

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائياسل باسم كاظم عريبي52882422422024003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائياسيا رافد كريم عبد الحسن52892422422024005

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائياماني سعدون عيدان سياب52902422422024008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيايات عماد عبد االمير هاشم52912422422024012

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيايه حيدر لعيبي سعد52922422422024015

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيايه رحيم عبد جبر52932422422024016

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيايه عبد الغفار مايع بلجت52942422422024017

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيبان عمار ياسر خنيطل52952422422024019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيبنين ليث هادي مجذاب52962422422024024

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيبنين هندي كاظم شمخي52972422422024025

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيتبارك حاكم رهيف جالب52982422422024027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيتبارك حسين عذاب عطشان52992422422024028

كلية العلوم/جامعة القادسية657.0093.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيتبارك ياسر غجير جريمخ53002422422024030

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيتقى اسعد حنش عيساوي53012422422024031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيتقى فاضل كاظم عبد53022422422024033

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى497.0071.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيجنات محمد جميل دعيم53032422422024034

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيجيهان عماد فرحان عباس53042422422024035

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء511.0073.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيحديث حازم عزيز دهش53052422422024036

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيحوراء احمد حسن محمد53062422422024038

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0081.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيحوراء جياد صكبان عبد الحسن53072422422024039

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيحوراء علي جعفر صادق53082422422024040

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيحوراء كريم مطر دلهم53092422422024042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيدنيا حاكم عظيم حسون53102422422024045

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرانيا وليد اكرم مهدي53112422422024047

كلية االثار/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرسل رسول جفات عبد هللا53122422422024049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرسل رعد هاشم جدوع53132422422024050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر503.0071.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية ثائر مهدي كريم53142422422024053

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية حاكم كريم غافل53152422422024054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية حسين عبد الزهرة كاظم53162422422024055

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية حيدر حسن حمود53172422422024056

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية عباس هادي ناجي53182422422024058

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية كاظم عبد الحمزة علي53192422422024061

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرقية كريم عبد الواحد عبد الخضر53202422422024063
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرنا ثائر قرش مشذوب53212422422024066

كلية االثار/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيرنده صادق ناصر نعمه53222422422024068

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيروان اسعد نعمه عبد53232422422024069

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء احسان علي سلمان53242422422024071

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء باسم شاكر شالل53252422422024074

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء جابر جهود عريبي53262422422024076

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الكاظم سهيل53272422422024079

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء رائد هاني حسين53282422422024082

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء رياض عباس كاظم53292422422024083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد السادة عبيد53302422422024085

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء عقيل خضير عبد53312422422024086

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء علي حميد جينة53322422422024088

كلية االثار/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد الحمزة علي53332422422024089

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية585.0083.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء كريم عبد حلواص53342422422024090

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء كريم مطر دلهم53352422422024091

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء مجيد هاتف صكبان53362422422024092

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء محمد راضي ياسر53372422422024093

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء نبيل جابر كاظم53382422422024094

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزهراء يونس هاتف شعالن53392422422024096

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب جبار وناس عباس53402422422024100

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب حمزة عبد الكاظم حريجه53412422422024101

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب زياد عبد جبار53422422422024103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب سالم محسن مهدي53432422422024104

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب شريف عبد علي حسن53442422422024105

كلية التمريض/جامعة القادسية672.0096.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب عادل مجيد حمود53452422422024106

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب عمار حسين عبيس53462422422024108

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب فائق عالوي كاظم53472422422024110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب مؤيد عبد االمير عباس53482422422024111

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب محسن عبيد عبد هللا53492422422024112

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب محمد غزاي محمد53502422422024113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب مهدي عواد كاظم53512422422024114

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب نهاد عبود مهدي53522422422024115

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينب هاني كريم شايع53532422422024117

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيزينه رزاق حسين ثامر53542422422024118

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0094.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيساره فالح عبد علي ربيع53552422422024119

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيساره ليث عبد الحسين ذاكر53562422422024120

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيساره ناصر حسين حسن53572422422024121

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيسرى سالم رحيم دحام53582422422024123

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيشمس احمد رديد جاهل53592422422024126

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0069.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيشمس زمان سامي كريم53602422422024127
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كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيشهد حيدر بدر سالم53612422422024128

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية659.0094.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيشهد نضير كاظم فاطس53622422422024129

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيصفا شيود موسى عبطان53632422422024130

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء636.0090.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيصفين حبيب فرحان عذاب53642422422024131

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0095.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيطيبه اسعد خنطيل حسون53652422422024133

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية651.0093.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيعبير علي عبد المحسن فرحان53662422422024135

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيعذراء رضا عبد كاظم53672422422024136

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيعال رائد حسن وشيح53682422422024137

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيعال عباس هادي ناجي53692422422024138

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء681.0097.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيغدير خالد مراد كاظم53702422422024142

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيغدير عدنان تكليف سرحان53712422422024143

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيفاطمة حاكم رهيف جالب53722422422024149

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيفاطمة حسن سامي عريبي53732422422024150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيفاطمة حسين علي خشان53742422422024151

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيفاطمة حيدر كاظم عبد53752422422024152

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية655.0093.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيفاطمة علي ناظم خلخال53762422422024154

كلية االثار/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيمروة ناظم طراد عزال53772422422024164

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيملك عقيل جميل لفتة53782422422024171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيمنار اسعد عبد الحمزة مبذر53792422422024172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيميس مهند محمد عبد الحسين53802422422024174

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيمينه بهاء ثامر كريم53812422422024175

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائينبأ باقر عبد الكاظم علي53822422422024177

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية670.0095.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائينبأ عدي غسان تركي53832422422024178

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائينرجس حيدر رياض مهدي53842422422024181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائينور عصام حسين خدادة53852422422024184

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائينور كاظم عذاب عمران53862422422024185

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائينور هادي مدلول حمزة53872422422024186

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيهبة فالح فاهم جبر53882422422024188

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيهبه فاضل جبار فرحان53892422422024189

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيهدى جابر جهود عريبي53902422422024190

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء533.0076.14اعدادية دمشق االولى للبناتاحيائيهدى جاسم يوسف معجون53912422422024191

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيابرار عالء حسين فليح53922422422025003

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياديان راضي عنون مهدي53932422422025004

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياميره شاكر طاهر ترف53942422422025010

كلية اآلداب/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات صادق جعفر صابر53952422422025014

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات ضياء حمزه حسن53962422422025016

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات عقيل ناظم حسين53972422422025017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات مجيد شالل مهدي53982422422025019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايات ميزر عبد الخضر عبد الرضا53992422422025020

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبراء ماجد عبيد حسن54002422422025021
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قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين جاسم مطرود خضير54012422422025024

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين جواد لهمود ياسين54022422422025026

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين حسين لفته راهي54032422422025027

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين كاظم مرهون حسن54042422422025031

كلية االثار/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيحنين مهدي فرحان مهدي54052422422025045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيحوراء رزاق جابر عبد54062422422025047

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء478.0068.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيحوراء سامي محسن كاظم54072422422025048

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيحوراء فرحان كاظم ورد54082422422025050

كلية التربية/جامعة سامراء509.0072.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرحاب غانم لفته باني54092422422025058

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرسل علي حمد غالي54102422422025063

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيريتاج سالم حميد كاظم54112422422025074

كلية القانون/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزمن محسن مهر كاري54122422422025076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء شاكر اعبادي ناصر54132422422025085

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء شاكر عباس طوفان54142422422025086

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عباس دروال عفريت54152422422025088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ماجد كاظم نغيش54162422422025094

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء مهدي هادي حذيه54172422422025099

كلية االثار/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء نزار عجه خنيطل54182422422025100

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب جعفر فرحان حمزه54192422422025103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب حيدر ساجد ناصر54202422422025106

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب رسول حسن حمود54212422422025107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب سعد عبد العزيز جبار54222422422025108

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب صباح هليل كاظم54232422422025110

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب عطا داخل عجيل54242422422025113

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب نجاح عبد الحسن حسين54252422422025117

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسجى حسين عليوي سالم54262422422025120

كلية اآلداب/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسجى كاظم محمد كاطع54272422422025125

كلية التمريض/جامعة القادسية672.0096.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشمس صالح نعمه راضي54282422422025130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد كاظم غبن حسين54292422422025132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشيماء كريم حسين زبار54302422422025134

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيصابرين هادي جاسم مطلك54312422422025135

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية456.0065.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيضحى عادل طالب سرحان54322422422025139

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيعذراء فاضل رحمن عبد54332422422025143

كلية العلوم/جامعة القادسية650.0092.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه احمد شاكر حميد54342422422025148

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عفريت54352422422025149

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه حافظ حسين جبر54362422422025151

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الزهره كاظم54372422422025152

كلية القانون/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه سالم تركي هادي54382422422025153

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين جازع54392422422025158

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية651.0093.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفواطم نجاح محمود سلطان54402422422025162
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كلية العلوم/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيلبنى اياد كاظم محمد54412422422025164

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيلينا عدنان سلمان صليبي54422422422025165

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمحدثه ساجد حسين ناجي54432422422025166

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية653.0093.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم جودت عبد الكاظم ابراهيم54442422422025169

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية687.0098.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم حسن مطر عرب54452422422025170

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم حيدر حرز عطيه54462422422025171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم رياض بجاي جابر54472422422025172

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمعصومه حيدر سعيد مجيد54482422422025177

كلية العلوم/جامعة القادسية672.0096.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمعصومه خالد حمادي ابراهيم54492422422025178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمنار ستار طاهر جلود54502422422025181

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمنال اياد كاظم كريم54512422422025182

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية488.0069.71اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينبأ قاسم مهدي راضي54522422422025189

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى جميل حسن احمد54532422422025193

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى حسن ناجي ساجت54542422422025194

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى طالب حسين خضير54552422422025196

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور الهدى هاشم سالم جبر54562422422025199

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور حميد داود مهدي54572422422025200

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينورا حيدر انويض خير هللا54582422422025202

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينورة حميد بدر عباس54592422422025203

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيهبه لقاء كامل فرعون54602422422025205

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيهدى كامل زغير عيدان54612422422025207

كلية التربية/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيأطياف حميد بدر حنون54622422422026003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل548.0078.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائياسراء رياض عبد الواحد عبد العباس54632422422026006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيافراح محمد عبادي هالل54642422422026007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيامنه باسم عبد االمير امين54652422422026011

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايات حسين عبد علي خواف54662422422026012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء541.0077.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيايالف هالل حيال حمود54672422422026016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبراء حيدر يوسف حسين54682422422026020

كلية الزراعة/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبراء كريم محمد جبر54692422422026023

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبراء محمد عبد العباس كتاب54702422422026024

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين امجد ظاهر حسين54712422422026026

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين حسن جابر سحاب54722422422026028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين صالح جبار راشد54732422422026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين عباس فاضل عطية54742422422026033

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين علي كاطع وري54752422422026034

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين كاظم خوام ماجد54762422422026035

كلية العلوم/جامعة القادسية645.0092.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين كريم باص جحيل54772422422026036

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك احسان عزيز عبد54782422422026041

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك جميل نوير دخيل54792422422026042

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك حسام هادي كريم54802422422026043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك راسم صالل اسود54812422422026044

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك صفاء صباح حمزة54822422422026046

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتبارك قاسم مهدي والي54832422422026048

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية643.0091.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتقى محمد هاشم محمد54842422422026051

كلية القانون/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء باسم عبيد مذبوب54852422422026057

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء جواد عبد الكاظم هادي54862422422026059

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء عبد الواحد أبو شامة ماجد54872422422026064

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء كاظم جوده جالب54882422422026067

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيخلود منتصر كامل محمد54892422422026071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيدعاء احمد جواد مريبط54902422422026072

كلية الزراعة/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيدعاء سعد هالل عبد54912422422026073

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيدعاء وعد عبد الزهره صكبان54922422422026075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرؤى عماد عواد خلف54932422422026076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرحاب علي حمزة سوادي54942422422026078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرسل عبد الحمزه ظاهر محيسن54952422422026080

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرسل لؤي هاشم مصطفى54962422422026083

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه سرحان شناوه حمزه54972422422026092

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء538.0076.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه شهيد حمزه لعواص54982422422026093

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه عائد عيسى خضير54992422422026094

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه كاظم جالب عبد الحسين55002422422026095

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية660.0094.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرند نور عكموش عبد55012422422026098

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء احمد حمزه هادي55022422422026101

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء احمد خضير عبد هللا55032422422026102

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حسن حميد جالب55042422422026105

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حيدر جوده عبيس55052422422026106

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء علي جاسم عاتي55062422422026112

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء علي كاظم بعيوي55072422422026113

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء605.0086.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء علي ناصر حسين55082422422026114

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء فاضل عواد دحام55092422422026116

كلية الطب/جامعة القادسية702.00100.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء محمود عصفور حمد55102422422026121

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء وليد جبر عبد55112422422026125

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب ثائر طه جساب55122422422026126

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد منشد55132422422026127

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب حسين حسن موسى55142422422026132

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0071.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب حميد ارحيم صبيح55152422422026133

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب سلمان سوادي شوجة55162422422026136

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب سمير حسن محمد55172422422026137

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية624.0089.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب عالء ثامر صاحب55182422422026140

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينه إياد محمد جوده55192422422026143

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيساره حيدر كاظم كميل55202422422026148
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كلية اآلداب/جامعة واسط474.0067.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيساره كاظم جالب عبد الحسين55212422422026150

كلية التربية/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى حسن كاظم حميدي55222422422026151

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى صالح حميد عبد55232422422026152

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشفاء حاكم عمران علوان55242422422026158

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشهد نزار ياسر داود55252422422026161

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشيماء ظاهر كريم راضي55262422422026162

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيصابرين علي حمزه جبار55272422422026164

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء542.0077.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى محمد طاهر شنفيل55282422422026166

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيعبير رياض فرحان حسين55292422422026169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيغدير أصبيح عبد الرضا خليف55302422422026172

كلية االثار/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيغدير عامر محمد علي عبد55312422422026174

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة حسين مراد عبد زيد55322422422026179

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة عزيز طالب عوده55332422422026180

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه جاسم عبيس سهيل55342422422026186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه حسين فليح حسن55352422422026188

كلية العلوم/جامعة القادسية644.0092.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خليل مفتن عبود55362422422026189

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه سمير حسن محمد55372422422026191

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه علي حسين يوسف55382422422026192

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه كامل شالكة حسن55392422422026196

كلية االثار/جامعة القادسية467.0066.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن موسى55402422422026197

كلية التربية/جامعة ميسان528.0075.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي كنوع55412422422026198

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم حيدر مهدي محسن55422422422026208

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم صدام مراد عبد زيد55432422422026209

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم ياسر حسن جبار55442422422026211

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية الحوراء للبناتاحيائيميالد حمزة جبر عالوي55452422422026217

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيناديه عالوي كاظم حسين55462422422026218

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ تحسين حسون ناصر55472422422026219

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائينرجس عمار سعيد فضل55482422422026223

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14اعدادية الحوراء للبناتاحيائينور علي حسين حسن55492422422026231

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهاجر عبد الكاظم محمد حسين55502422422026236

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهبه علي عبد الحسين داخل55512422422026238

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهدى ناظم حسن حسين55522422422026241

كلية التربية/جامعة الكوفة536.0076.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيابتهال مكي كاظم شعالن55532422422027003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسراء حسين اسماعيل تايه55542422422027006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة501.0071.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسراء هادي عبد وناس55552422422027010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسل احمد توفيق عبود55562422422027011

كلية الطب/جامعة القادسية706.00100.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيانوار جميل مالك عباس55572422422027018

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايات هيثم عبد الرضا عبد الزهره55582422422027025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايه حسام رشيد حمادي55592422422027026

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايه سعد محسن شاطي55602422422027027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايه عدي حسن علوان55612422422027028

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبراء ظافر خميس عباس55622422422027029

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبراء مسلم شليبه نصيف55632422422027030

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبسمه حامد عبد زيد عبد الحسين55642422422027031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0086.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبلسم اسماعيل عبيس ويسي55652422422027032

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء515.0073.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبلسم علي عبد زيد شعالن55662422422027033

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية672.0096.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبلسم كاظم حسين حمزه55672422422027034

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين شاكر زغير نعمه55682422422027035

كلية التمريض/جامعة نينوى656.0093.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك حسن عبد الخضر مهدي55692422422027042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك حيدر حليحل جاسم55702422422027043

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم عبد الهادي55712422422027044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك عقيل رضا محسن55722422422027045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد العزيز علي55732422422027047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك منشد فلك عبد55742422422027048

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء500.0071.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيجنات احمد زكي عبد االمير55752422422027050

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء452.0064.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنين مشتاق عامر كاظم55762422422027053

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0064.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء اسعد جاسم عبد55772422422027055

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة438.0062.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء اكرم عبد هللا جبر55782422422027056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء جاسم مظلوم محسن55792422422027057

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء جليل هادي جاسم55802422422027059

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد هللا جاسم55812422422027060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0069.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد رحمن55822422422027061

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء رحمان محيسن مهدي55832422422027062

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء زمن رزاق محمد55842422422027063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء عامر جاسم غازي55852422422027064

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء فاهم كريم عبد الحسن55862422422027066

كلية العلوم/جامعة القادسية644.0092.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء محمد حسين علي55872422422027067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء مكي كاظم شعالن55882422422027068

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدر هيثم شون حسين55892422422027071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط536.0076.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء سليم عبد الحسين ثامر55902422422027072

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء محمد كريم مبدر55912422422027073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية664.0094.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيديار ستار جبار وناس55922422422027074

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرباب حمزه كاظم وناس55932422422027075

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرتاج شاكر هادي عبود55942422422027076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرسل رائد تايه كاظم55952422422027078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء595.0085.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه اكرم عبد الساده علي55962422422027083

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه رزاق علي حسن55972422422027085

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه زهير كاظم عبد الهادي55982422422027086

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه عبد هللا جاسم عبد55992422422027087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه علي كريم عيسى56002422422027088
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه فراس علي عبيد56012422422027089

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرقيه محمود جاسم محمد56022422422027092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0084.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرنده رحيم شالل حسن56032422422027093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزمن عباس ديوان جاسم56042422422027097

كلية التربية/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء امين عبد الكريم حسين56052422422027101

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت488.0069.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء اياد مراد كاظم56062422422027102

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء جبار عبد عوزي حمزه56072422422027104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء جليل هادي جاسم56082422422027105

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء حاكم ليلو ابو كنين56092422422027107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط595.0085.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء حسن جاسم محمد56102422422027108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء حيدر تكليف حسين56112422422027111

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء حيدر رحمان حسان56122422422027112

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء رحمان مهدي عبود56132422422027114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء سمير حسن كاطع56142422422027116

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا كاظم مهاوش56152422422027119

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء فاضل رهيف مخيف56162422422027122

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء لقمان سلمان خليف56172422422027127

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء مازن عبد االمير جاسم56182422422027129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء مازن غانم فرحان56192422422027130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء محمد موسى حجيل56202422422027132

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء هاتف كاظم عبد الحسن56212422422027133

كلية الزراعة/جامعة القادسية425.0060.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب داخل عبد ساجت56222422422027140

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب سعد طايس هادي56232422422027143

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب سالم كردي سالم56242422422027144

كلية العلوم/جامعة القادسية628.0089.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب سمير حامد عباده56252422422027146

كلية العلوم/جامعة القادسية596.0085.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب صباح صاحب حسن56262422422027147

كلية العلوم/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين حسين درويش56272422422027149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب علي برهان عبد الهادي56282422422027152

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب عماد جواد كاظم56292422422027153

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب كاظم فلك عبد56302422422027155

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيساجده عباس حسن حاجم56312422422027159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيساره قاسم برهان عبد الهادي56322422422027163

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيساره محمد عبد الحسين ناصر56332422422027165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسبأ عبد االمير شاكر خضير56342422422027167

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى ستار جابر كزار56352422422027169

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى ستار جبار عبد56362422422027170

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى قحطان كامل شنايه56372422422027171

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسرى سالم كتاب حسن56382422422027173

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشهد ثائر عباس موسى56392422422027181

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشهالء لفته راضي فرج56402422422027184
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كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيضحى خليل ابراهيم شريف56412422422027188

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيضحى سالم هاشم محمد56422422422027189

كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيطيبه حامد لفته رخيص56432422422027190

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة695.0099.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيطيبه سعد سلمان عبد الحمزه56442422422027192

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيطيبه علي هاشم ياسر56452422422027193

كلية االثار/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيطيف اسماعيل كاظم عبد علي56462422422027195

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيعلياء حسين تكليف حسين56472422422027197

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغدير علي عبد الرضا شاني56482422422027201

كلية االثار/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغدير نذير موسى عبد هللا56492422422027202

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغسق رياض حاشوش كاظم56502422422027203

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغيداء حامد حسين كاظم56512422422027206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0072.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه احمد نجم عبد56522422422027208

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه جبار عبد عطيه56532422422027210

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء543.0077.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد هللا جاسم56542422422027212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه حسين ابراهيم كاظم56552422422027213

كلية العلوم/جامعة كربالء620.0088.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه عباس زامل بتيت56562422422027217

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه علي حيران طاهر56572422422027220

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد االمير حمود56582422422027221

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه غانم عبد دهش56592422422027223

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم علي56602422422027226

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه مدلول عبد علي ياسين56612422422027227

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه واثق فيصل فاهم56622422422027229

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفرح هيثم عبد الساده مطير56632422422027231

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفرقان قحطان عبد الحسين كامل56642422422027233

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيكوثر نبيل حسن حمزه56652422422027238

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيليلى طالب عبد محمد56662422422027239

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر485.0069.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمروه احمد كريم عبود56672422422027240

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء489.0069.86اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمروه غازي عبد الساده سعد56682422422027241

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم ضياء عبد عون حسين56692422422027246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية502.0071.71اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمسرة امجد جويد كاظم56702422422027252

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائيميس جواد نعمه موسى56712422422027256

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائينبأ عادل عبد الحمزه مرهون56722422422027260

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائينبأ يحيى غانم بثينه56732422422027262

كلية التربية/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى حسين هادي حسن56742422422027265

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى صالح حسن جبر56752422422027267

كلية اآلداب/جامعة سامراء469.0067.00اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى عباس خضر حمزه56762422422027268

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور مصطفى كامل محمد56772422422027275

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور منير حمزه حسين56782422422027276

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الدغارة للبناتاحيائيورود عبد الصاحب كاظم جوده56792422422027285

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائياحالم شندل جبار صدام56802422422028003
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء ثعبان مردان هنيان56812422422028005

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائياصاله فاضل غالي بدن56822422422028009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيافراح فالح حسن عبد الزهره56832422422028011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائياماني ثابت عبد الكاظم محمد56842422422028016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائياميرة لطيف جفات اسماعيل56852422422028018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0071.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانوار عبد اليمة جبار حريز56862422422028020

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات عبد االمير حسن عتيوي56872422422028023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول طعمة عبد االمير تايه56882422422028033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين شاكر وناس ضايع56892422422028041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين ماهر عجيل لفته56902422422028047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحليمه نافع وحيد ساجت56912422422028055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء اياد موازي عبد هللا56922422422028062

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حاتم بشاوي مرزوك56932422422028063

كلية االعالم/جامعة ذي قار455.0065.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء سعد خضير عبد56942422422028064

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء كمال مهدي عبيس56952422422028069

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء محسن عرفي بردان56962422422028070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجه دلمح ضياع حسن56972422422028072

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخيريه احمد عيدان شامان56982422422028073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء علي فاضل فزع56992422422028077

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية657.0093.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيروان عبد الواحد عبادي عيدان57002422422028087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى555.0079.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن عبد ربه عرد57012422422028093

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية431.0061.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سعد خضير عبد57022422422028100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عباس وناس هاشم57032422422028102

كلية العلوم/جامعة القادسية626.0089.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فليح جبارة جبين57042422422028105

كلية التربية/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فيصل مطشر كاظم57052422422028106

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء هادي عبد النبي عجمي57062422422028110

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب احمد عبد الجليل هنين57072422422028111

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب رياض رحيم حنون57082422422028115

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد العباس حسين كاظم57092422422028119

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي حميد جواد57102422422028125

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب كريم بدر مهدي57112422422028126

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره عباس كريم جيزان57122422422028131

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى عبد النبي موشل ساير57132422422028137

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى قاسم كاظم جبار57142422422028138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسلسل زغير غازي لوكان57152422422028140

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسلوى حسن خطار موسى57162422422028141

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسلوى فواز سفاح حمود57172422422028142

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0073.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسناء عبد هللا طالب مفتن57182422422028143

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط485.0069.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصابرين سعران عزيز مخيط57192422422028150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى473.0067.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذراء رحيم عبد العباس عبيد57202422422028157
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التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير حاتم جبوري مجاري57212422422028164

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير راضي عاصي داود57222422422028165

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سليم بردان عباس57232422422028172

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه فارس عبد هللا طرير57242422422028175

كلية الزراعة/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه فالح ابوشامه بردان57252422422028176

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قاسم ابوحله سلطان57262422422028177

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد ارحيم والي57272422422028180

كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مدلول جابر حسون57282422422028181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه يونس عمران مخيف57292422422028185

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفيحاء كاظم حسين عرجاوي57302422422028187

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم عاجل57312422422028188

كلية التربية/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر ناصر مطشر كاظم57322422422028190

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم حسين حمزه عبد57332422422028193

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم كريم ماشي هادي57342422422028195

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنار احمد رحيم حدود57352422422028198

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميسره جعفر مشور لفته57362422422028203

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ سعد عذيب هيطان57372422422028204

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ عادل لطيف كناوي57382422422028206

كلية التربية/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى سالم نعمه حاتم57392422422028214

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور رسول كريم بدر57402422422028217

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة503.0071.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورا فاهم حسين تعبان57412422422028220

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوره عباس رومي موسى57422422422028223

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورهان حميد علوان سلمان57432422422028226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر مسافر سدخان ماشي57442422422028227

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0062.57اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى رياض صبري حميد57452422422028228

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهيام خليل عباس جراد57462422422028233

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيام البنين علي حسب عليوي57472422422029003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57ثانوية السنبلة للبناتاحيائيانتصار علي محسن كاظم57482422422029004

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0088.57ثانوية السنبلة للبناتاحيائيانعام فاضل عبد االمير محمد57492422422029005

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات جاسم عبد غالي57502422422029006

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0095.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات صالح حاكم رسن57512422422029008

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات ضرغام محمد موسى57522422422029009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايمان محمد حاتم نغماش57532422422029013

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبنين رحمن عبود شاطي57542422422029014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية السنبلة للبناتاحيائيتبارك هيثم عبد الحسين مهدي57552422422029017

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيحوراء قاسم لعيبي شناوه57562422422029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43ثانوية السنبلة للبناتاحيائيختام عبد الهادي عبد هللا بنيان57572422422029025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائيرسل داخل عبد مرزه57582422422029028

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيرقيه حسين عطشان سياب57592422422029030

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيرقيه هيثم عبد راضي57602422422029032
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيروان ثامر حسين حمزه57612422422029033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية532.0076.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيرونق نذير عبد حسين57622422422029035

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء عادل ناصر حسين57632422422029040

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء عدنان جواد كاظم57642422422029041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب سعيد حسين عليوي57652422422029047

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب عقيل عبيده حمزه57662422422029048

كلية االثار/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب عالء عبد الحسين عبد الساده57672422422029049

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب علي اوشاح حسن57682422422029050

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب غضبان حسين عليوي57692422422029051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية532.0076.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيضحى علوان حسين علي57702422422029060

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0066.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائيطيبة علي فرحان مطر57712422422029061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية549.0078.43ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه جبار اسماعيل عبيد57722422422029069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه حاكم عايد عبد هللا57732422422029070

كلية االثار/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه صادق كشاش عناد57742422422029071

كلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0073.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه قحطان جابر حسين57752422422029073

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية466.0066.57ثانوية السنبلة للبناتاحيائيمآقي عباس جبر فهد57762422422029075

كلية التمريض/جامعة القادسية680.0097.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائيمريم فاضل يوسف حسن57772422422029077

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57ثانوية السنبلة للبناتاحيائيمالك صالح عبادي رشيد57782422422029078

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية596.0085.14ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور الهدى خالد حاكم مطر57792422422029082

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور اياد جابر مشذوب57802422422029087

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور محمد جواد ابو الشعر علوان57812422422029089

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهبه زمن كريم حسين57822422422029092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهبه عبد الكريم عبد االمير عصفور57832422422029093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهبه نوري رضا يوسف57842422422029094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء علي حسن ازيرج57852422422030004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء450.0064.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء حسام كريم حمادي57862422422030007

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات احمد عبيد عباس57872422422030011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات قاسم حمزه كعيم57882422422030014

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات ناظم عبيس سهيل57892422422030015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايالف يحيى داود سلمان57902422422030017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0062.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايمان مراد كاظم بوري57912422422030018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول عامر طهماز عبد هللا57922422422030019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول كاظم حسن عبد هللا57932422422030020

كلية االثار/جامعة القادسية471.0067.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء هادي شمخي جبر57942422422030021

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين احمد شنين خطار57952422422030023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين بشير جابر حسن57962422422030026

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين صبار عبيد والي57972422422030034

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك حسين كاظم محمد57982422422030043

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك كريم صالل شنيور57992422422030045

كلية التربية/جامعة القادسية541.0077.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك نصير سالم جميل58002422422030046

203 من 145صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيثناء جواد عبد الكاظم شنابه58012422422030050

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين جابر كاظم غزال58022422422030051

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين عدنان زغير حمزه58032422422030052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء حاكم نعمه عواد58042422422030053

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء ستار جبار غاوي58052422422030056

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء محمد علي كاظم58062422422030059

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء حسن كريم عبود58072422422030060

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل خالد حسون عبد58082422422030067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه حيدر فضاله عبد العريس58092422422030070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه منشد سعيد علي58102422422030072

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء احمد مظلوم جداح58112422422030076

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حسان كصاد حسين58122422422030077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حسين زغير محسن58132422422030079

كلية القانون/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حسين وداعه عبود58142422422030081

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حيدر ناصر ادريس58152422422030083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء صباح عراك اسماعيل58162422422030088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عايد حسين هاشم58172422422030089

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء فاضل جاسم محمد58182422422030096

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء618.0088.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا كاظم58192422422030099

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم عبد هللا58202422422030100

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد لطيف حولي58212422422030101

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء هادي مرزوك ابيع58222422422030103

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء هاشم نوري ياسر58232422422030104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية508.0072.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب حسين كاظم محمد58242422422030108

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي خليل جوده58252422422030115

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب قاسم عطيه عباس58262422422030116

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كريم علي حسن58272422422030117

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب مطر صخي عوده58282422422030121

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب مهدي فرهود صايل58292422422030122

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره علي خضير نعمه58302422422030128

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره يونس عبد مله58312422422030130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسكينه ياسين فاضل عباس58322422422030134

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء503.0071.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصابرين حازم طارق مهاوي58332422422030139

كلية االثار/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى حسن كافي جوده58342422422030141

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى عطوان لفته حساني58352422422030142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبه رياض كريم شمام58362422422030144

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء545.0077.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبه عماد عبد عبود58372422422030146

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعال عقيل جواد حسن58382422422030152

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران جواد كظيم عليوي58392422422030154

كلية الزراعة/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه حيدر مركز راضي58402422422030161
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كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبيس سرير58412422422030163

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم عزيز هادي58422422422030167

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه عدنان سالم غاوي58432422422030168

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه محمد دخن حمزه58442422422030171

كلية االثار/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفضه هادي رباط حسين58452422422030174

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر رائد عبد االمير عبيد58462422422030175

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر محمد حسين ناصر58472422422030176

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر محمد طالب جياد58482422422030177

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيالرا حيدر ناصر حسين58492422422030178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمرام عبد الحمزه جابر عطشان58502422422030181

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم مسلم هاشم شناوه58512422422030184

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل561.0080.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيميمونه احمد كريم جبار58522422422030188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينجالء عواد خليل جوده58532422422030193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيندى حسن فاضل حلباص58542422422030194

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينرجس كاطع سعود جوده58552422422030197

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الزهراء محمد كشيش مهدي58562422422030200

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت489.0069.86اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور ميثاق مايح ناجي58572422422030210

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينورالهدى عالوي عبد الزهره لفته58582422422030211

كلية التربية/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينوره حسين حميدي اسماعيل58592422422030213

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى رحمن هادي كشاش58602422422030215

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيايات قاسم حمزه ياسين58612422422033006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية القانتات للبناتاحيائيحوراء حاكم عزيز مشكور58622422422033020

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية القانتات للبناتاحيائيحوراء كريم مهر فرحان58632422422033021

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43ثانوية القانتات للبناتاحيائيخديجة كاظم كطل حسن58642422422033022

كلية القانون/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيرسل كاظم سعدون جرنبغ58652422422033026

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71ثانوية القانتات للبناتاحيائيرقيه حيدر محمد علي هادي58662422422033032

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43ثانوية القانتات للبناتاحيائيرواء عبيس راضي كاظم58672422422033033

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء علي ظاهر حسين58682422422033043

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء493.0070.43ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء كاظم حسين علي58692422422033044

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء ياس سعيد كاظم58702422422033045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينب يوسف حرير عبيد58712422422033050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينه ثامر وهد طعمه58722422422033051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيشروق شمران كاظم دليمي58732422422033054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0072.43ثانوية القانتات للبناتاحيائيضحى حامد جندي عبد58742422422033055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية القانتات للبناتاحيائيطيبة وليد جواد ابولوله58752422422033057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيعذراء مالك كاظم عبد58762422422033059

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء477.0068.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيغدير صالح حسون سلمان58772422422033060

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة حسين حرير عبيد58782422422033065

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة حمد هليل عليعل58792422422033066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية644.0092.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة خضوري كاظم محي58802422422033067
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة علي ايدام بديهي58812422422033068

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل560.0080.00ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة قائد جندي عبد58822422422033070

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة كاظم كطل حسن58832422422033071

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0083.29ثانوية القانتات للبناتاحيائيفطومه أبو الشرار جبر جودة58842422422033072

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية القانتات للبناتاحيائيمالك خالد جندي عبد58852422422033080

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية القانتات للبناتاحيائينور حسين نوري فجر58862422422033083

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية القانتات للبناتاحيائينور عباس علي عباس58872422422033084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية531.0075.86ثانوية القانتات للبناتاحيائيهدى علي حرير عبيد58882422422033085

كلية االثار/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية القانتات للبناتاحيائيهيلين ياسر جبار هلوس58892422422033088

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57ثانوية الجنان للبناتاحيائياميره صالح كعود شيحان58902422422035001

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية الجنان للبناتاحيائيبنين سمير صالح العيبي58912422422035006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71ثانوية الجنان للبناتاحيائيبنين ماهر عبد جالل58922422422035008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية الجنان للبناتاحيائيتغريد فارس محمد حمزه58932422422035009

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00ثانوية الجنان للبناتاحيائيزهراء حاكم حسن اليذ58942422422035013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية الجنان للبناتاحيائيساره عبد هللا كاظم جبار58952422422035018

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية الجنان للبناتاحيائيشفاء حاكم صاحب ضايع58962422422035020

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية الجنان للبناتاحيائيصفا ابراهيم حلواص عنبر58972422422035021

كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية الجنان للبناتاحيائيطيبه ستار جبار منجل58982422422035022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية الجنان للبناتاحيائيفاطمه جبار فهد كاظم58992422422035025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14ثانوية الجنان للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم حلواص عنبر59002422422035032

كلية التمريض/جامعة المثنى664.0094.86ثانوية الجنان للبناتاحيائينور رياض ميري عبد عون59012422422035034

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0498.72ثانوية المتميزاتاحيائياديان حسين كاطع صالح59022422422036003

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.6098.80ثانوية المتميزاتاحيائياسراء حسين عزيز مطلب59032422422036004

كلية الطب/جامعة القادسية709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيالق ضياء غانم رهيف59042422422036005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.5298.36ثانوية المتميزاتاحيائيانسجام علي حسين سلمان59052422422036006

كلية الطب/جامعة القادسية704.04100.58ثانوية المتميزاتاحيائيايات احمد راشد داخل59062422422036007

كلية الطب/جامعة القادسية709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيايات حمادي خالد منزل59072422422036008

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية641.9691.71ثانوية المتميزاتاحيائيايات محمد عزيز كاظم59082422422036009

كلية الطب/جامعة القادسية713.92101.99ثانوية المتميزاتاحيائيايالف رضا حسون وناس59092422422036011

كلية الطب/جامعة القادسية713.00101.86ثانوية المتميزاتاحيائيآيه محمد عباوي محمد59102422422036012

كلية الطب/جامعة القادسية711.92101.70ثانوية المتميزاتاحيائيتقوى حسين عبد هللا عبيد59112422422036014

كلية الطب/جامعة ذي قار697.7699.68ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه وسام صالح عبود59122422422036016

كلية الطب/جامعة القادسية702.68100.38ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى هاشم مطر حسين59132422422036018

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0494.01ثانوية المتميزاتاحيائيرتاج حيدر حبيب حمزه59142422422036019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية673.9296.27ثانوية المتميزاتاحيائيرسل ليث تركي كريدي59152422422036020

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.7696.68ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حسين محمد مهدي59162422422036021

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية692.1298.87ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه رحيم كطفان شون59172422422036024

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.2094.17ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه علي محسن جبار59182422422036025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.9299.27ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه علي محمد فرحان59192422422036026

كلية الطب/جامعة بغداد708.92101.27ثانوية المتميزاتاحيائيروان مقداد احمد شهاب59202422422036027
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كلية الطب/جامعة القادسية707.60101.09ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء جابر حسن حليم59212422422036029

كلية الطب/جامعة القادسية710.92101.56ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حازم جدعان ياسر59222422422036030

كلية التمريض/جامعة ميسان658.1294.02ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسن هاشم مفتن59232422422036031

كلية الطب/جامعة القادسية711.68101.67ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر عوده طاهر59242422422036032

كلية الطب/جامعة القادسية704.52100.65ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء طه محمد نزال59252422422036034

كلية الطب/جامعة القادسية710.00101.43ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عامر موسى كاظم59262422422036035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.2898.18ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عباس هالل ثجيل59272422422036036

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عبد الكريم فرهود موسى59282422422036037

كلية الطب/جامعة القادسية709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء علي مهدي جابر59292422422036038

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية561.6880.24ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء قحطان هادي محمد59302422422036039

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14ثانوية المتميزاتاحيائيزينب احمد علي حسون59312422422036040

كلية الطب/جامعة القادسية709.68101.38ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جليل حمزه غازي59322422422036041

كلية الطب/جامعة القادسية712.92101.85ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حازم كاظم عبد الكريم59332422422036042

كلية التمريض/جامعة بغداد672.4496.06ثانوية المتميزاتاحيائيزينب سيف الدين مالك عبد59342422422036043

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.1698.45ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد جواد يوسف59352422422036044

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية675.4496.49ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مهند نعمه حسين59362422422036045

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية680.5297.22ثانوية المتميزاتاحيائيسجى عدي خيري عنبر59372422422036046

كلية الطب/جامعة القادسية710.68101.53ثانوية المتميزاتاحيائيشهد عادل موسى احمد59382422422036047

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.4499.06ثانوية المتميزاتاحيائيشيرين محمد عبد مرشد59392422422036048

كلية الطب/جامعة القادسية706.68100.95ثانوية المتميزاتاحيائيصفا حسن عليوي عبد59402422422036049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0493.86ثانوية المتميزاتاحيائيصفا حسن كاظم عبود59412422422036050

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.8496.83ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه ثائر جواد حمزه59422422422036051

كلية الطب/جامعة القادسية710.00101.43ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه عالوي حميد كريم59432422422036052

كلية الطب/الجامعة المستنصرية707.68101.10ثانوية المتميزاتاحيائيظالل عبد الحسين هنين عباس59442422422036053

كلية الطب/جامعة القادسية701.52100.22ثانوية المتميزاتاحيائيغدير غسان عبد االمير حسوني59452422422036054

كلية الطب/جامعة القادسية711.60101.66ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حازم عكاب سرحان59462422422036056

كلية الصيدلة/جامعة القادسية692.8498.98ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسين رحمان جاسم59472422422036057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.5297.22ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رياض حامد جايش59482422422036059

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.9296.85ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عماد غانم حسين59492422422036060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.4893.50ثانوية المتميزاتاحيائيفواطم عالء حسين رشيد59502422422036062

كلية التمريض/جامعة البصرة670.0495.72ثانوية المتميزاتاحيائيلبنى ثائر فاضل سرحان59512422422036064

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية المتميزاتاحيائيلبنى زياد فاهم مهدي59522422422036065

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية692.4498.92ثانوية المتميزاتاحيائيلجين سالم عباس نعت59532422422036066

كلية الطب/جامعة القادسية704.68100.67ثانوية المتميزاتاحيائيمسره احسان ريسان ابراهيم59542422422036070

كلية الطب/جامعة القادسية711.92101.70ثانوية المتميزاتاحيائيمنار ضياء غانم رهيف59552422422036071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.3691.19ثانوية المتميزاتاحيائيمينا جالل حسين ابوحميد59562422422036072

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.6897.95ثانوية المتميزاتاحيائينبأ محمد كريم حمزه59572422422036074

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.5299.79ثانوية المتميزاتاحيائينرجس احمد جساب فنغش59582422422036075

كلية الطب/جامعة القادسية711.52101.65ثانوية المتميزاتاحيائينرجس عباس تركي عطيه59592422422036076

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة694.8499.26ثانوية المتميزاتاحيائينور جابر حسن عبيد59602422422036077
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كلية التمريض/جامعة القادسية675.9696.57ثانوية المتميزاتاحيائينور حامد عبيد جعاز59612422422036078

كلية طب االسنان/جامعة القادسية696.0099.43ثانوية المتميزاتاحيائينور علي رحيم حسين59622422422036079

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.5294.65ثانوية المتميزاتاحيائينور قصي جليل جبار59632422422036080

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.9298.13ثانوية المتميزاتاحيائينورالهدى حاكم كاظم عبيس59642422422036081

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.3697.48ثانوية المتميزاتاحيائيهدير غسان عبد االمير حسوني59652422422036083

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.2492.89للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيابتهال محمد كاظم عنجور59662422422037001

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.9694.28للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياسراء علي مجيد صكبان59672422422037003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية631.2890.18للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياسماء عباس جبار نعيس59682422422037004

كلية العلوم/جامعة القادسية598.4885.50للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياشواق علي محمد شنشول59692422422037005

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.9299.99للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياصيل عصام عقيل علي59702422422037006

كلية العلوم/جامعة القادسية634.8090.69للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات ابراهيم وداي متعب59712422422037008

كلية الطب/جامعة القادسية710.68101.53للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايات خالد حاكم عبد الكاظم59722422422037009

كلية التمريض/جامعة ميسان659.8494.26للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايه حميد خالد شعالن59732422422037010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0496.58للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتبارك حسين رحمان صافي59742422422037012

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.52100.07للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتبارك قاسم صاحب معين59752422422037013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.9293.13للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتمارا فالح كاظم جواد59762422422037014

كلية الطب/جامعة القادسية714.00102.00للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرسل احمد عبد الحمزه عبد الحسين59772422422037015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.4481.06للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرقيه نوماس حسين عبد هللا59782422422037019

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية595.2085.03للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء امين حسون حمزه59792422422037020

كلية الطب/جامعة القادسية708.60101.23للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء اياد مسلم شاكر59802422422037021

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية700.36100.05للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينب حسن عباس كاظم59812422422037023

كلية الطب/جامعة تكريت695.5699.37للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينب عراق علي عبد الكريم59822422422037024

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.6899.10للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينه انيس محيل سلمان59832422422037026

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.48100.21للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيساره عطيه عزوز عطيه59842422422037027

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.8499.98للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيبه صباح عبد الحسين مجيد59852422422037030

كلية التمريض/جامعة القادسية681.1297.30للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيبه ناجح جالب مرزوك59862422422037031

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.5298.93للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفاطمة الزهراء اسامه عبد زيد كريم59872422422037033

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.8897.98للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيكوثر بسام وليد سلمان59882422422037034

كلية الطب/جامعة الكوفة709.84101.41للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمريم حسن مطلب مجيلد59892422422037037

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.2091.31للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمريم حيدر عبد الواحد حبيب59902422422037038

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية618.2088.31للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيميسم جميل حمادي عباس59912422422037040

كلية العلوم/جامعة القادسية612.0487.43للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيهاجر عادل محسن عبد الحسين59922422422037043

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيايه باسم محمد كريم59932422422038003

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتبارك عادل هاتف علي59942422422038007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية616.0088.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيداليا غيث سالم ابراهيم59952422422038008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيرقيه عقيل منصور عكموش59962422422038010

كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزهراء علي كاظم غياض59972422422038011

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينب جواد كاظم مجيد59982422422038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيزينب علي جسوم كاظم59992422422038013

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيطيبة ستار جبر نجم60002422422038014
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كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينوار حسام فرهود ملوي60012422422038021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43للبنات الوقف الشيعي (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينور وليد شاكر عطشان60022422422038022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء عزيز عبد الزهره درويش60032422422039001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء حمزه عاجل حميدي60042422422039004

كلية االثار/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيالتفات حبيب جبر عالوي60052422422039006

كلية اللغات/جامعة الكوفة615.0087.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيام البنين شاكر عبد الحسن غايب60062422422039007

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائياميره هادي ياسين تويلي60072422422039009

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات عبد االله جواد ناجي60082422422039013

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات كاظم هتيمي كاظم60092422422039014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايناس احمد عبد الحسن حمد60102422422039018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جبار عبد شاهين60112422422039023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حاكم ناطور عباس60122422422039024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين ربيع عبيس عطيه60132422422039026

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عباس محسن عبد الحسين60142422422039033

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك علي رسول ناجي60152422422039035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان455.0065.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجنان مهدي رايح محمد60162422422039038

كلية االثار/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين باسم حسين حسون60172422422039040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء حسن هادي مدلول60182422422039042

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء مثنى ناجي حسن60192422422039044

كلية التربية/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء جميل لفته محمد60202422422039045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء521.0074.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء عباس سوادي جاسم60212422422039047

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدالل سعد صالح حسين60222422422039048

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى راشد وناس وحيد60232422422039049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل عماد خضير عباس60242422422039052

كلية العلوم/جامعة القادسية624.0089.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل عواد عباس حبيب60252422422039053

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرفل قيصر راضي جهادي60262422422039056

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه كريم ناصر جاسم60272422422039065

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه محمد غازي موله60282422422039066

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزمن احمد يوسف دواس60292422422039067

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسن هاشم علي60302422422039070

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية598.0085.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء خليل محسن مزعل60312422422039074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد زيد شمهود60322422422039075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية629.0089.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رعد جبار حربي60332422422039076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عامر عواد محمد60342422422039077

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0073.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قاسم موسى كاظم60352422422039081

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم مدلول جابر60362422422039082

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل528.0075.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد حمزه طعمه60372422422039084

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب سالم جاسم محمد60382422422039087

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ضرغام علي عباس60392422422039088

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عايد حسن كريم60402422422039089
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0087.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عباس عبيد عبد60412422422039091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عوده فرهود عباس60422422422039094

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فيصل غازي صالح60432422422039095

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ميري عيدان عاشور60442422422039098

كلية العلوم/جامعة ذي قار637.0091.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب وليد صادق عداي60452422422039099

كلية التمريض/جامعة المثنى665.0095.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسبأ حيدر طالب مراد60462422422039101

كلية القانون/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسماء قاسم سلمان صبر60472422422039105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة607.0086.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس الضحى صادق عبد الحمزه جبر60482422422039107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشيماء حيدر حسن زغير60492422422039108

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفاء باسم عباس عبد هللا60502422422039110

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه فياض سالم عبود60512422422039113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء عبد الزهره حسين حسون60522422422039115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء قصي باقر محمد60532422422039116

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير جميل جواد كاظم60542422422039118

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير حاكم عبيد كاظم60552422422039119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير حسين عبيس عبد الحسين60562422422039120

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.5693.22اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير صادق شهيد شالش60572422422039121

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير مطشر نعيم صبر60582422422039124

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران رحمن جابل عبود60592422422039126

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة495.0070.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحمزه فزاع60602422422039129

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حازم جاسم يوسف60612422422039133

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسن غازي عبود60622422422039134

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا حمود حران60632422422039140

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عالوي اكريم مسلم60642422422039141

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد الحمزه برهان60652422422039143

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه فائق جبار حسين60662422422039144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه فليح موسى ودار60672422422039145

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه مجبل سلمان مهبول60682422422039147

كلية التمريض/جامعة القادسية669.1695.59اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلمى موجد شعالن سرحان60692422422039152

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلمياء شهيد عبد شناوه60702422422039153

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء571.0081.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه حليم عباس عبد60712422422039154

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيميسم فالح كامل نور60722422422039165

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ ثائر شاكر طارش60732422422039166

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس عبد هويدي عطشان60742422422039170

كلية العلوم/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور فريق حاكم كاطع60752422422039174

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0080.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور هادي ناطور عباس60762422422039175

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية540.0077.14اعداديه يافا للبناتاحيائيآيات حسين عبد هللا مهدي60772422422040004

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعداديه يافا للبناتاحيائيآيات وحيد عبد الهادي حوات60782422422040008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعداديه يافا للبناتاحيائيآيات يونس عبد وزير60792422422040009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعداديه يافا للبناتاحيائيآيه محسن حمد غالي60802422422040010
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71اعداديه يافا للبناتاحيائيافراح حسن عبيد مشهد60812422422040018

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعداديه يافا للبناتاحيائيافراح رحمن مكذل عطيوي60822422422040019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0065.00اعداديه يافا للبناتاحيائياالء كريم بخيت كاظم60832422422040020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعداديه يافا للبناتاحيائيايه عدنان وحيد صكبان60842422422040023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71اعداديه يافا للبناتاحيائيبتول علي عبد الحسن نعيم60852422422040024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر482.0068.86اعداديه يافا للبناتاحيائيبتول كاظم ابو الهيل عبادي60862422422040025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة592.0084.57اعداديه يافا للبناتاحيائيبركات احمد رحيم عبد60872422422040027

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين جفات مطر بديوي60882422422040029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين رياض كاظم حسن60892422422040030

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين سليم حسون عبد الكاظم60902422422040032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين كاظم حسين علي60912422422040034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة593.0084.71اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين محمد حاكم خنفر60922422422040035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعداديه يافا للبناتاحيائيتبارك سالم زغير جبار60932422422040038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعداديه يافا للبناتاحيائيتحرير حميد صالح عبد الحسين60942422422040039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57اعداديه يافا للبناتاحيائيتقى ثابت حمزه كاظم60952422422040040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0072.00اعداديه يافا للبناتاحيائيثريا كريم تركي اسود60962422422040041

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0087.00اعداديه يافا للبناتاحيائيحنين ناصر حسين هادي60972422422040045

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعداديه يافا للبناتاحيائيحوراء حاتم عبادي حمزه60982422422040046

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0086.57اعداديه يافا للبناتاحيائيحوراء خالد عبيد ناصر60992422422040049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعداديه يافا للبناتاحيائيحوراء سعد عبد محمد61002422422040050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0071.86اعداديه يافا للبناتاحيائيحوراء سعد لفته جاسم61012422422040051

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43اعداديه يافا للبناتاحيائيحوراء سنان عبد االمير حسين61022422422040052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة601.0085.86اعداديه يافا للبناتاحيائيختام علي محسن عطيه61032422422040055

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00اعداديه يافا للبناتاحيائيخديجه آدم عالوي جواد61042422422040057

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0066.14اعداديه يافا للبناتاحيائيخديجه نجم تركي نجم61052422422040059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0067.43اعداديه يافا للبناتاحيائيخيال عدنان ادريس مزهر61062422422040060

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71اعداديه يافا للبناتاحيائيدعاء حسن فارس عبد موسى61072422422040062

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية475.0067.86اعداديه يافا للبناتاحيائيدعاء رحيم حسين عبد61082422422040063

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعداديه يافا للبناتاحيائيرحاب كلف خليبص محرج61092422422040068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0070.57اعداديه يافا للبناتاحيائيرسل سرحان دخيل وداعه61102422422040069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعداديه يافا للبناتاحيائيرقيه جابر عيسى محسن61112422422040072

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية587.0083.86اعداديه يافا للبناتاحيائيرقيه عباس عطيه جاسم61122422422040076

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعداديه يافا للبناتاحيائيرواسي ماجد عباس جبر61132422422040078

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية528.0075.43اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء احسان سليم كاظم61142422422040079

كلية الزراعة/جامعة الكوفة474.0067.71اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الوهاب بحر61152422422040080

كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0066.86اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء بشير عبد الكاظم خضير61162422422040081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء جواد حاتم حمزه61172422422040082

كلية العلوم/جامعة كربالء601.0085.86اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء سامي يوسف عاشور61182422422040088

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة583.0083.29اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء صباح صاحب كاظم61192422422040090

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء عبود عبد العباس عبود61202422422040092
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى604.0086.29اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء علي حسن منذور61212422422040093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء علي حمزه بالش61222422422040094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء مسلم سلطان بايش61232422422040099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة556.0079.43اعداديه يافا للبناتاحيائيزهراء منذر عبد تايه61242422422040100

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعداديه يافا للبناتاحيائيزينب احمد عظيم محمد61252422422040105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0076.57اعداديه يافا للبناتاحيائيزينب حميد رحيم زباله61262422422040109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة478.0068.29اعداديه يافا للبناتاحيائيزينب رائد جويد عبد61272422422040110

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00اعداديه يافا للبناتاحيائيزينب رسول ازرك جواي61282422422040112

كلية التربية/جامعة القادسية606.0086.57اعداديه يافا للبناتاحيائيزينب عبود حسين صريع61292422422040115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعداديه يافا للبناتاحيائيسارة فارس مكي مري61302422422040122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعداديه يافا للبناتاحيائيشفاء جبار مساعد محمد61312422422040131

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57اعداديه يافا للبناتاحيائيشهد عباس حمود عبادي61322422422040133

كلية التربية/جامعة الكوفة559.0079.86اعداديه يافا للبناتاحيائيضحى فؤاد طعمه جمعه61332422422040140

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى510.0072.86اعداديه يافا للبناتاحيائيطلبه حاكم شاكر عبد61342422422040141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86اعداديه يافا للبناتاحيائيطيبه عقيل نعمه محسن61352422422040142

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43اعداديه يافا للبناتاحيائيعلياء قاسم شالكه عزوز61362422422040143

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعداديه يافا للبناتاحيائيغسق ذياب جابر راضي61372422422040145

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه جليل كاظم ترف61382422422040148

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه حسن هاشم جعفر61392422422040149

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه سليم حمزه عبد الخضر61402422422040153

كلية االثار/جامعة الكوفة444.0063.43اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي عبد الرضا61412422422040156

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه فائق احمد مطلك61422422422040160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء605.0086.43اعداديه يافا للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم حسين61432422422040161

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14اعداديه يافا للبناتاحيائيفقدان آدم عالوي جواد61442422422040166

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة603.0086.14اعداديه يافا للبناتاحيائيلمياء مالك عبد الهادي عذافه61452422422040169

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعداديه يافا للبناتاحيائيمريم عباس داخل زميل61462422422040173

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعداديه يافا للبناتاحيائيمريم عبد الرضا غالي عبد61472422422040176

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية432.0061.71اعداديه يافا للبناتاحيائيمنار رزاق جبير حسن61482422422040181

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة696.0099.43اعداديه يافا للبناتاحيائيمنار ستار عبد الهادي حوات61492422422040182

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86اعداديه يافا للبناتاحيائيمها ناجح مذير عبود61502422422040184

كلية اآلداب/جامعة سامراء462.0066.00اعداديه يافا للبناتاحيائينرجس ابراهيم مجول حمزه61512422422040186

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29اعداديه يافا للبناتاحيائيوجدان فاضل تركي عباس61522422422040198

كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0065.29اعداديه يافا للبناتاحيائيورود حيدر نعيمه كاظم61532422422040201

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية563.0080.43اعداديه يافا للبناتاحيائيورود معين علي ناجي61542422422040203

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء473.0067.57ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياسراء حيدر عظيم كاظم61552422422041004

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياسراء حيدر كريم جوده61562422422041005

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياسماء حيدر كريم جوده61572422422041009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياية كاظم كريم عبد الزهره61582422422041015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبتول حسين راضي ساجت61592422422041019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبتول نعيم عبيد راضي61602422422041020
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كلية العلوم/جامعة القادسية583.0083.29ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين اسعد عريبي غالي61612422422041022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين عقيل عبد الحسن حسن61622422422041024

كلية االثار/جامعة القادسية481.0068.71ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيحنين ناظم ناصر حسين61632422422041030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيحوراء علي فرعون مغير61642422422041033

كلية الزراعة/جامعة القادسية428.0061.14ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيخديجه حيدر حمزه عباس61652422422041036

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيرانيا فيصل غازي زغير61662422422041039

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيرانيا هيثم رحيم عبيد61672422422041040

كلية الزراعة/جامعة القادسية425.0060.71ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيرحاب فالح صاحب لعيبي61682422422041042

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيرقيه رياض جيجان جاسم61692422422041051

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء ثجيل فزع عجد61702422422041060

كلية االثار/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء عبدالزهره مظلوم صليبي61712422422041068

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء ميري عباس مطشر61722422422041077

كلية التمريض/جامعة تكريت640.0091.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء نجم وناس جلغام61732422422041079

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء نصير كاظم جازع61742422422041080

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل547.0078.14ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين مطشر مشفي61752422422041086

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب فاهم كامل طوينه61762422422041087

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب كميل مطلق فدعم61772422422041088

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب نظير فاهم جاسم61782422422041091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيساره رياض داخل حبيب61792422422041096

كلية الزراعة/جامعة القادسية426.0060.86ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيشهالء علي محمد علي61802422422041104

كلية االثار/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيصابرين حسين عفط راضي61812422422041105

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيطيبه مهدي هادي حمد61822422422041107

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيغدير علي حسين حسن61832422422041112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمة حميد شاكر ونان61842422422041119

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه صباح صالح شريده61852422422041125

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية522.0074.57ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيفاطمه علي مطشر غضبان61862422422041126

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيكوثر عليوي عبد الحسين علي61872422422041129

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيمريم سعيد علي عبد هللا61882422422041133

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيمريم قصي عوده جالب61892422422041135

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0062.86ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيمريم نعيم بندر ضيدان61902422422041137

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينرجس عامر بنيد حسون61912422422041140

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينغم حيدر جاسم لفته61922422422041141

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينور الزهراء كاظم محمد سلمان61932422422041142

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيهناء اياد عباس عبد السادة61942422422041150

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية فضة للبناتاحيائيبتول عماد عبد لوتي61952422422042004

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين حاكم هويدي جودة61962422422042007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين سلمان محسن ضجر61972422422042009

كلية االثار/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين مرتضى عبد الحسين لفته61982422422042011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0072.86ثانوية فضة للبناتاحيائيتبارك عباس عنون مكطوف61992422422042012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية فضة للبناتاحيائيزينه احمد محسن ضجر62002422422042020
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية فضة للبناتاحيائيساره نعيم عماش سلمان62012422422042022

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية فضة للبناتاحيائيغفران فرحان كاظم سلمان62022422422042024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية فضة للبناتاحيائيكوثر حميد عزيز ضجر62032422422042026

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية الصفوه للبناتاحيائياسراء جابر باني عيدان62042422422043001

كلية التربية/جامعة سامراء492.0070.29ثانوية الصفوه للبناتاحيائياسراء عدنان جالب جياد62052422422043002

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية الصفوه للبناتاحيائياسيل قائد كصمول شمران62062422422043006

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية الصفوه للبناتاحيائيبنين جبار بشيت عبيد62072422422043012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0073.71ثانوية الصفوه للبناتاحيائيحوراء عادل صبيح غافل62082422422043019

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزهراء علي حمود كرم62092422422043030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزينب زمان راضي بعيوي62102422422043034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسجى قاسم بناي جبار62112422422043041

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسميه جندي جبير ظاهر62122422422043045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسميه عيسى حسين علي62132422422043046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الصفوه للبناتاحيائيشيماء علي وناس عكار62142422422043048

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية الصفوه للبناتاحيائيعلياء شاكر سويف لهيمص62152422422043049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد االمير جاسم62162422422043054

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمه علي جراد حسن62172422422043056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمريم علي مهدي عبد62182422422043060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة521.0074.43ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمعصومة علي فضالة ظاهر62192422422043063

كلية الزراعة/جامعة القادسية432.0061.71ثانوية الصفوه للبناتاحيائينجالء وحيد كاظم عبد علي62202422422043068

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71ثانوية الصفوه للبناتاحيائينور حيدر كاظم تايه62212422422043069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية الصفوه للبناتاحيائينورة جبار بشيت عبيد62222422422043072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية الصفوه للبناتاحيائيهديل حسين علي منذور62232422422043076

كلية العلوم/جامعة القادسية619.0088.43ثانوية الصفوه للبناتاحيائيورود حامد خيري حنون62242422422043078

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائياستبرق عبد هللا طالب كاظم62252422422044001

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائياسراء ثعبان عبد عوض62262422422044002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائياسراء ظاهر حبيب حسين62272422422044005

كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائياسالم مؤيد كاظم شناوه62282422422044010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائياسماء صالح كاظم موسى62292422422044011

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائياالء عدنان محمد طراد62302422422044013

كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايات علي كامل نوير62312422422044017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0086.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايه ميري حمزه طرير62322422422044021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبلسم سمير كاظم جالب62332422422044024

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى612.0087.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين جليل محمد حمزه62342422422044025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين جواد كاظم ابليش62352422422044027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية531.0075.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين حيدر كامل جواد62362422422044029

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء564.0080.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين قاسم خاور راضي62372422422044034

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية503.0071.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين ماجد عبادي بديوي62382422422044035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر505.0072.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك محمد جبار سلمان62392422422044039

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.0098.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتقى صفاء كاظم شاكر62402422422044041
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتقى علي عيسى عبد الحسين62412422422044042

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0066.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتماره حيدر عبد عون عباس62422422422044043

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحنان خليل سرحان حمزه62432422422044046

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحنين ناظم سالم حسان62442422422044047

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء ثامر ماجد فرهود62452422422044049

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء سالم فاضل سعدون62462422422044052

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء عماد كاظم جبار62472422422044055

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء كاظم حسن برهان62482422422044056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيذكرى رسن رهيف عبد62492422422044060

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرؤى صفاء كاظم شاكر62502422422044061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0070.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرشا عالء محمد عيسى62512422422044069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة477.0068.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرقيه باسم جبار محسن62522422422044071

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية519.0074.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرقيه جبار فنوخ جاسم62532422422044072

كلية العلوم/جامعة القادسية607.0086.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء احمد فليح حسن62542422422044081

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء حاتم كريم شنشول62552422422044084

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية523.0074.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء حامد عطيوي حسين62562422422044085

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء عباس حسين جبر62572422422044090

كلية االثار/جامعة القادسية450.0064.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد علي جبر62582422422044094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0070.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء هويدي عبد برهان62592422422044095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب جبار ياسر مشكور62602422422044098

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب جميل جاسم جالب62612422422044099

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب حازم عبد الكاظم ساجت62622422422044100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب حسون خيون كاظم62632422422044101

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب حسين علي كاظم62642422422044102

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب علي احيمد جبر62652422422044107

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب علي كريم شنشول62662422422044108

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب كاظم عبد جاسم62672422422044111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب محمد اطعيم جبر62682422422044113

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب مهدي جميل حسين62692422422044114

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية566.0080.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينه حيدر جبار حسين62702422422044117

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيساره سلمان خرمان شنباره62712422422044118

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسجى حازم جميل نغماش62722422422044119

كلية اآلداب/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسلوى عبيد حزام كتاب62732422422044127

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسندس جاسم محمد حبيب62742422422044128

كلية االثار/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشروق حيدر عبد عون عباس62752422422044132

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشفاء سالم لهمود علي62762422422044133

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشفاء مالك حسين راضي62772422422044134

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشهد خيري كاظم شناوه62782422422044137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشهد سعد حمزه مزعل62792422422044138

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشيماء هادي عيدان حنوف62802422422044141

203 من 157صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الديوانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيصابرين سمير عبد االمير جبار62812422422044142

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيضحى مكي حسين علوان62822422422044145

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية460.0065.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيعذراء ناجح كاظم موسى62832422422044150

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيغدير سالم لهمود علي62842422422044156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيغدير عويد عبد الكاظم جواد62852422422044157

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيغفران جبر شناوه حمزه62862422422044159

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه جياد كطيم حمد62872422422044166

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه راجي جابر رسن62882422422044167

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه رحيم جازي رداد62892422422044168

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه صادق عبد العباس عبيد62902422422044171

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه عقيل حسين جبر62912422422044173

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه يوسف حسين جبر62922422422044176

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفقدان هادي جواد كاظم62932422422044178

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم علي هادي واجد62942422422044191

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل531.0075.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمنى عقيل علوان حسين62952422422044195

كلية الزراعة/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية الصديقة للبناتاحيائينبأ عماد عباس براك62962422422044198

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائينوال ثامر كريم تالي62972422422044200

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور الهدى علي جواد كاظم62982422422044204

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور الهدى محمد راضي عبد62992422422044205

كلية االثار/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور سعد حسون جعيالن63002422422044207

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور عباس حسن برهان63012422422044208

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية الصديقة للبناتاحيائينور علي محي حسن63022422422044209

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهبه كريم عبد عون فرج63032422422044215

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهيلين حيدر صبار عبد63042422422044222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0070.86ثانوية الصديقة للبناتاحيائيورود محمد حمزه موحان63052422422044223

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71ثانوية الصديقة للبناتاحيائيوفاء جواد كاظم خضير63062422422044225

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57ثانوية النورين للبناتاحيائياجساد سعيد صالح لعيبي63072422422045001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86ثانوية النورين للبناتاحيائياصيل علي مطلك عباس63082422422045004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29ثانوية النورين للبناتاحيائيايات حيدر نذير صالح63092422422045005

كلية العلوم/جامعة القادسية618.0088.29ثانوية النورين للبناتاحيائيايه حسن هادي عويز63102422422045007

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية النورين للبناتاحيائيحميده جاسم محمد جودة63112422422045012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط532.0076.00ثانوية النورين للبناتاحيائيحوراء حيدر سند غنص63122422422045014

التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية677.0096.71ثانوية النورين للبناتاحيائيخديجه قاسم بدوي صالح63132422422045016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة478.0068.29ثانوية النورين للبناتاحيائيدعاء عدنان حسين عبد هللا63142422422045017

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية النورين للبناتاحيائيرجاء فرحان كريدي خشمان63152422422045021

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0062.71ثانوية النورين للبناتاحيائيرسل محمد سلمان سمره63162422422045023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر493.0070.43ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء حسين علي دريس63172422422045024

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء سعيد يوسف ظاهر63182422422045026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية600.0085.71ثانوية النورين للبناتاحيائيزينب مهدي حسن يوسف63192422422045032

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0071.57ثانوية النورين للبناتاحيائيزينب هاشم جاسم طالل63202422422045034
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية النورين للبناتاحيائيساره عبد الحسين كرمول حسون63212422422045035

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية النورين للبناتاحيائيسجى حمزه مظهر عيال63222422422045036

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية النورين للبناتاحيائيسجى خضير خشيم حميدي63232422422045037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية النورين للبناتاحيائيضحى عبد الحسين كرمول حسون63242422422045041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0076.57ثانوية النورين للبناتاحيائيعلياء عالء حسين عبد هللا63252422422045042

كلية اآلداب/جامعة القادسية496.0070.86ثانوية النورين للبناتاحيائيفاطمه علوان عزيز بجاي63262422422045049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية النورين للبناتاحيائيفاطمه علي عوده حدوش63272422422045050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية النورين للبناتاحيائيفاطمه كريم حمزه جون63282422422045052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية النورين للبناتاحيائيكوثر عدنان مدلول طارش63292422422045055

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية النورين للبناتاحيائينور الهدى جميل منسي عاجل63302422422045061

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0076.43ثانوية النورين للبناتاحيائيهناء علي فجر عوده63312422422045065

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0095.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيأن عالء مهدي رحمان63322422422047001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيابتهاج بشير صاحب جاسم63332422422047002

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيابرار جاسم محمد ناصر63342422422047003

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيابرار جميل عبد حمزه63352422422047004

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية591.0084.43اعدادية العروبة للبناتاحيائياديان غانم نجم عبد هللا63362422422047007

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية العروبة للبناتاحيائياديان قاسم موسى جعفر63372422422047008

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية العروبة للبناتاحيائياستبرق ابراهيم حمزة خرص63382422422047010

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0066.86اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء حيدر عبد االمير عصفور63392422422047011

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء عدنان راضي موات63402422422047012

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيالجازية ثامر امين يوسف63412422422047013

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيأليزابث حيدر عبد الرحيم عريبي63422422422047015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيامال ناظم جدعان ياسر63432422422047017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل549.0078.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات زكي داخل عبد الكريم63442422422047020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات زياد حمزه زويد63452422422047021

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات عباس جواد كاظم63462422422047023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات ماجد هادي حسن63472422422047025

كلية العلوم/جامعة القادسية651.0093.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات مضر نعمان عيسى63482422422047027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات وليد نعمه كاظم63492422422047030

كلية العلوم/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيأيه قحطان شاكر ناصر63502422422047033

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيايالف حسين نعمه جعفر63512422422047034

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيبارين حميد عبد زيد حمد63522422422047035

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيبتول حاتم محمد كاظم63532422422047036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيبتول سعيد حمد هللا عبد الرضا63542422422047037

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيبراء حيدر كاظم حبيب63552422422047038

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية641.0091.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيبراق زهير عبد الساده ظاهر63562422422047040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين حسين كاظم علي63572422422047041

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين عبد هللا خواف جبر63582422422047042

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين عزيز جبير على هللا63592422422047043

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين علي عبد الجبار بادي63602422422047044
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين علي عكلو ساجت63612422422047045

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين محمود موسى شمران63622422422047049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك امير عبد الجبار موسى63632422422047052

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0064.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك حسام عباس جبار63642422422047054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك عالوي عاجل بعيوي63652422422047055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك مهند حسين عوده63662422422047058

كلية العلوم/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك ميري حمد  حسن63672422422047059

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى خالد صالح حنيور63682422422047060

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى علي لفته عبد63692422422047061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى يحيى طوير حمادي63702422422047063

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيتمارة علي فيصل ريشان63712422422047064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيجمانه حسين ادريس جاسم63722422422047065

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيجنات فراس جاسم حسين63732422422047067

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيحنين علي حسين عبد الجبار63742422422047068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء رزاق جاسم محمد63752422422047071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء سعد عبد رباط63762422422047072

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء صالح مهدي شنان63772422422047073

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيدعاء عبد هللا ريسان دخيل63782422422047079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيديار علي هاتف عبد الرضا63792422422047080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل اسماعيل وحيد شناوه63802422422047082

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل محمد ماجد محمد63812422422047086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية496.0070.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل نجاح كاظم شلوان63822422422047087

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيرفل جميل حمزه عبد63832422422047088

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيرفل ماهر محسن رفيس63842422422047089

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية612.0087.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه حميد جعاتي قاسم63852422422047091

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية علي حضيري عبد هللا63862422422047093

كلية اللغات/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه علي عبد ابراهيم63872422422047094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية516.0073.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه وسام كاظم جالب63882422422047099

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه مهند كريم حمزه63892422422047100

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيرواء سعد جواد كاظم63902422422047102

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان احسان فليك عبود63912422422047103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيروز عامر محمد عيسى63922422422047105

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزمزم منذر نعمه عليوي63932422422047106

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء احمد علي محمد63942422422047108

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء اسماعيل صاحب عمران63952422422047109

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء جاهل جالد كاظم63962422422047112

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء جويد كاظم عناد63972422422047113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية440.0062.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء حسام فالح شندل63982422422047114

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء حسين حافظ عيدان63992422422047115

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الكريم حسين64002422422047118
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء حيدر عطيه كاظم64012422422047119

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء رضا كامل ليلو64022422422047123

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء سعد عزيز باقر64032422422047124

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية525.0075.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عامر شهاب حمد64042422422047126

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية546.0078.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء فريق عبد الحسن فشاخ64052422422047130

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء قائد مجيد كاظم64062422422047131

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0090.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء قابل سلمان خضير64072422422047132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية526.0075.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء كريم عبد العزيز كريم64082422422047133

كلية التمريض/جامعة المثنى660.0094.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد سنيد64092422422047134

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء محمد حسن حسان64102422422047135

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية666.0095.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء مطاع غالب عطشان64112422422047137

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب احمد باهل جدعان64122422422047141

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب حسام عبد الحمزه لعيبي64132422422047144

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب زهير باقر حسون64142422422047145

كلية التمريض/جامعة القادسية676.0096.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب ستار جاسم خليل64152422422047146

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب صباح ناصر خنجر64162422422047147

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عويز مهدي64172422422047148

كلية الزراعة/جامعة القادسية429.0061.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم شاكر درب64182422422047149

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب محمد مسلم حسين64192422422047154

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب مصطفى عبد الكاظم هادي64202422422047156

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره اياد غالي وادي64212422422047157

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء518.0074.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره حاتم كريم عبيس64222422422047158

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره حسن عبد الواحد حسين64232422422047159

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره حيدر عبد الحسين كاظم64242422422047161

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة ستار جبار عبيد64252422422047162

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره صبري شذر هادي64262422422047163

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره عبد الساده سلمان هيلس64272422422047164

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره غسان عدنان حوني64282422422047165

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيسارة نزار جبار بريو64292422422047167

كلية طب االسنان/جامعة القادسية692.0098.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره كاظم محيسن عبد هللا64302422422047168

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيسراء احسان فالح حسن64312422422047169

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيشاه زنان صالح مهدي جاسم64322422422047174

كلية العلوم/جامعة القادسية610.0087.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيشروق رشيد سعدون ثويني64332422422047175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيشمس رزاق جواد حمزه64342422422047177

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية661.0094.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيصفا عباس محمد حمزه64352422422047182

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه اثير حسن عبد الساده64362422422047184

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه حسن عوده حسون64372422422047185

كلية العلوم/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه سعد علي عباس64382422422047186

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه مصعب أحمد كامل64392422422047187

كلية العلوم/جامعة القادسية657.0093.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه طارق علي عبد الشهيد64402422422047188
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيف رعد جليل محمد64412422422047190

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيف قاسم مزعل عويد64422422422047191

كلية التمريض/جامعة نينوى646.0092.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيعال حميد عباس احمد64432422422047194

كلية الطب/جامعة القادسية704.00100.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيعال عدي عدنان حاتم64442422422047196

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيعال فاضل حسين زبار64452422422047197

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيعلياء علي كاظم مهدي64462422422047198

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير علي حسين نصيف64472422422047200

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0083.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير كاظم عبد علي64482422422047201

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير نزار خبط ابو العيس64492422422047202

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه حبيب جواد حمزه64502422422047203

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه حميد عبد الكريم حسين64512422422047205

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس حمادي64522422422047207

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه سالم حسين كاظم64532422422047208

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة صباح محمود عفيف64542422422047209

كلية التمريض/جامعة القادسية682.0097.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه صفاء حمزه عبد64552422422047210

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه عبد العالي موات محمد64562422422047215

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه عدي حسن عبد64572422422047217

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه علي ياسين حمزه64582422422047219

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه فارس وناس عبد64592422422047221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية491.0070.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه فاضل جواد يوسف64602422422047222

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة فالح جعفر عبود64612422422047223

كلية القانون/جامعة القادسية559.0079.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه كاظم نعمه لفتة64622422422047226

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه كسار علي حسين64632422422047227

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه مايح اسماعيل حسن64642422422047228

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه محمد علي حسن64652422422047230

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم هادي64662422422047231

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم حسين64672422422047232

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه بشير هادي جاسم64682422422047237

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيفدك نجاح كريم هاشم64692422422047238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيفرقان مهند كاظم فرهود64702422422047240

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيكواكب حامد جبار منجل64712422422047241

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيكوثر سلمان مدلول حران64722422422047243

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية659.0094.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيكوثر عبد علي مرزه حمزه64732422422047244

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية648.0092.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيكوثر يحيى عبد حمزه64742422422047245

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيلمى عامر عباس جياد64752422422047247

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيلينا عالء هادي مردان64762422422047249

كلية التمريض/جامعة القادسية670.0095.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيمئاب علي جعفر صابر64772422422047250

كلية الزراعة/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيماس وليد محسن حميد64782422422047251

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية532.0076.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروة حيدر سالم روضان64792422422047252

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية630.0090.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروة رامي حسن عباس64802422422047253
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروه زيد عبد السالم عبد الواحد64812422422047254

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروه مشتاق سلمان رهيف64822422422047255

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية533.0076.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم اياد حمزة زويد64832422422047256

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم حسن راجي جالب64842422422047258

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم حيدر طاهر جلود64852422422047260

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم صالح نعمه جعفر64862422422047261

كلية العلوم/جامعة القادسية662.0094.57اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم علي محمود طاهر64872422422047263

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم فراس وهيب حمد64882422422047264

كلية طب االسنان/جامعة المثنى692.0098.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيمشكاة نيسان كاظم محمد64892422422047266

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيمعصومه عبد الحليم حاشوش سفاح64902422422047267

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر476.0068.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيمالك جبار جاسم شاكر64912422422047269

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86اعدادية العروبة للبناتاحيائيمالك خضير شالل مهدي64922422422047270

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيميامين محمد صكر حمزه64932422422047271

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيمينا عماد ضهد عودة64942422422047272

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية523.0074.71اعدادية العروبة للبناتاحيائيناديه جليل جبر كريم64952422422047273

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينادين سالم جبار شعواط64962422422047274

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية العروبة للبناتاحيائينرجس مصطفى محسن كريم64972422422047276

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية642.0091.71اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الزهراء رائد نجاح بالش64982422422047277

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى حسن رحيم عطيه64992422422047280

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى محمد شاكر جبار65002422422047281

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينور حسين علي شاطر65012422422047285

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية العروبة للبناتاحيائينور رائد مهدي عبد الحسين65022422422047287

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية العروبة للبناتاحيائينور صالح مهدي حرج65032422422047288

كلية العلوم/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية العروبة للبناتاحيائينور عبد الرضا جالوي جاسم65042422422047289

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية العروبة للبناتاحيائيهبه هللا احمد مطرود نزال65052422422047295

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيهبه علي جابر موسى65062422422047296

كلية القانون/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيهبه فاضل عباس محمد65072422422047297

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى محمد عبد الرضا كاظم65082422422047299

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية العروبة للبناتاحيائيهال عقيل مسلم عبد65092422422047301

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيهناء محمد جاسم حسين65102422422047302

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار680.0097.14اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه علي محسن عبد65112422422047308

كلية التربية/جامعة القادسية543.0077.57اعدادية العفاف للبناتاحيائياخالص علي جياد عطيوي65122422422048002

كلية التمريض/جامعة تلعفر632.0090.29اعدادية العفاف للبناتاحيائياخالص ناظم جفات خسباك65132422422048003

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71اعدادية العفاف للبناتاحيائياستبرق عبد الحسين حربي عطيوي65142422422048005

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيانتظار رحيم فرحان حديد65152422422048012

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيايات اسعد عويز عباس65162422422048013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيبتول جمال جاسم محمد65172422422048017

كلية التربية/جامعة القادسية576.0082.29اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين ثائر كامل مايح65182422422048020

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين سلمان مسير ابو الشون65192422422048021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين عدنان دايخ خليل65202422422048022
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قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين عماد مراد كاظم65212422422048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان453.0064.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين عماد وناس دهش65222422422048024

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين كتاب عبد جاسم65232422422048025

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية العفاف للبناتاحيائيبنين ناهي عوده سلمان65242422422048026

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0080.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيتقى حسين مهدي كاطع65252422422048032

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء شفيق فاضل محمد65262422422048036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي جليل وناس65272422422048037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء عكاب يوسف هداي65282422422048038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء لفته كاظم كلف65292422422048039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيحوراء هادي حمزه عبد65302422422048040

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية العفاف للبناتاحيائيدنيا فيصل عبيد كاظم65312422422048042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيرقية عايد جبار ساجت65322422422048050

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيرواء عامر دويح حنش65332422422048055

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية675.0096.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيزمزم رسول مطشر نجم65342422422048056

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء ستار جبار عبد الحسين65352422422048063

كلية التربية/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء شاكر طالب فياض65362422422048064

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي عويد65372422422048065

كلية التمريض/جامعة تكريت643.0091.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء صدام عبد الزهره فياض65382422422048066

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء عباس عبيد حسن65392422422048068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء عدنان جاسم عبد الرضا65402422422048069

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء عسكر حساب كاظم65412422422048070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء علي جبر طالب65422422422048072

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء فراس معن موجد65432422422048073

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء لؤي حاكم بدر65442422422048074

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيزهراء محمد محسن سلطان65452422422048076

كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب جليل صيوان شطنان65462422422048079

كلية اآلداب/جامعة سامراء463.0066.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب حسين عبد عون عبد65472422422048082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب ستار جبار عبد الحسين65482422422048086

كلية التمريض/جامعة القادسية678.0096.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب صدام عبد الزهرة فياض65492422422048089

كلية االثار/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب عدنان ناصر عبد الحسين65502422422048090

كلية االثار/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب علي سعدون عبود65512422422048092

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا منذور65522422422048093

كلية الفقه/جامعة الكوفة629.0089.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينب كريم علي عزيز65532422422048095

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيزينة علي عبيد حسن65542422422048098

كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيساره باسم كردي علي هللا65552422422048099

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيساره بشير محمد محسن65562422422048100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيساره رحمن عبيد فرهود65572422422048102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيساره عواد جابر علي65582422422048104

كلية الزراعة/جامعة القادسية426.0060.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيسجى عبد هللا حمزه عنز65592422422048107

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيسماح محمود ماجد حمود65602422422048111
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كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية العفاف للبناتاحيائيشروق علي هاشم مطر65612422422048112

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيضي جعفر عبد الحسن كريدي65622422422048117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0066.29اعدادية العفاف للبناتاحيائيطيبة حسين فاضل محمد65632422422048120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيطيف كاظم جبر مرزه65642422422048121

كلية العلوم/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية العفاف للبناتاحيائيغدير نجم عبد حمزه65652422422048124

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيفاطمة جبار سلطان جاسم65662422422048128

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيفاطمة ضياء نعمه شدهان65672422422048134

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14اعدادية العفاف للبناتاحيائيفاطمة علي حمزة عبد65682422422048135

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء473.0067.57اعدادية العفاف للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين جاسم65692422422048142

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيمنار جاسم رحم عبد65702422422048144

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيمنار حيدر خضير مرهش65712422422048145

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية العفاف للبناتاحيائيمنار حيدر شاكر حسن65722422422048146

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية العفاف للبناتاحيائينبأ حامد عاجل صالح65732422422048150

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية العفاف للبناتاحيائينبأ عبد هللا ميري جساب65742422422048152

كلية التمريض/جامعة ميسان656.0093.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيندى ناظم سهلوك حمزه65752422422048153

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية العفاف للبناتاحيائينوال نجاح حاتم عبد65762422422048154

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية العفاف للبناتاحيائينور الهدى حمزة حسين ساجت65772422422048155

كلية االثار/جامعة القادسية464.0066.29اعدادية العفاف للبناتاحيائينور الهدى عباس حسن كاظم65782422422048156

كلية الطب/جامعة القادسية702.00100.29اعدادية العفاف للبناتاحيائينورس جمال جاسم محمد65792422422048159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية العفاف للبناتاحيائيوسن باسم ياسين عبد الحسن65802422422048165

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0066.71اعدادية العفاف للبناتاحيائيوفاء حمزه شاني جبر65812422422048167

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسراء عبد الساده حنوف شالش65822422422049004

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياميره عماد مهدي حسن65832422422049012

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء620.0088.57اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرقيه ياسر طاهر حسن65842422422049031

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط614.0087.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم هاشم65852422422049033

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0088.86اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء حسين علي سلمان65862422422049035

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي محسن سلمان65872422422049037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عالء عطيه علوان65882422422049044

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب علي عبد الواحد جيثوم65892422422049046

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية443.0063.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسجى هادي فرحان عبد الحمزه65902422422049050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسرى احمد محسن سلمان65912422422049051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء568.0081.14اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيطيبه يوسف دوهان خشان65922422422049056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعبير علي هبان غافل65932422422049058

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغسق عقيل عبد الحمزه عبد هللا65942422422049060

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه جابر عبد العباس عبيد65952422422049065

كلية التربية/جامعة الكوفة542.0077.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه محمد سرحان كتاب65962422422049071

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0069.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيكوثر سعد ظاهر محيسن65972422422049076

كلية االثار/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمعصومه ماجد حميد سعد65982422422049080

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور احمد مطر سلمان65992422422049083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهيام عقيل جواد كاظم66002422422049089
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيافراح موجد عواد مزيود66012422422050003

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيحوراء جودة جبار غضيب66022422422050013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء520.0074.29ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيخديجة علي جندي محمد66032422422050016

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيرقية علي حسين جياد66042422422050019

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء احمد شهيد جدوع66052422422050022

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الحمزه عطيه66062422422050024

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء علي عبد كاظم66072422422050026

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء هاشم جابر بطي66082422422050029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزينب شاكر كاظم طالل66092422422050033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزينب فالح عباس موسى66102422422050034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيشريفه محمد عبيد عطيوي66112422422050039

كلية اآلداب/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيشهد كاظم علي خضير66122422422050040

كلية التربية/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيصابرين جبار مير مطر66132422422050043

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيفاطمه جابر ياسر عبود66142422422050051

كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيفاطمه عادل صباح عبد66152422422050054

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيفاطمه عقيل عوده كاظم66162422422050056

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيمرسلين عبد االمير شهيد جدوع66172422422050062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيمروه عالء جاسم محمد66182422422050063

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيمريم عادل صالح طارش66192422422050064

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الشفاعة للبناتاحيائينرجس جاسم جابر بطي66202422422050068

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71ثانوية الشفاعة للبناتاحيائينور الهدى حيدر هاشم محمد66212422422050071

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيهبه نجاح كريم جاسم66222422422050073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0076.29ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيهدى هادي علي حسن66232422422050076

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيآماسي أنس حسن مطرود66242422422051002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيآمنه جبر عبد جبر66252422422051003

كلية االثار/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيآيات نجاح هادي صدام66262422422051005

كلية التربية/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيآيه انيس نعيم عبد66272422422051006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيآيه فارس كاظم جاسم66282422422051008

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيابتهال طارق صالح شهاب66292422422051010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائياسراء فائز ذعذاع صالح66302422422051013

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء566.0080.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائياماني اثير كاظم جواد66312422422051015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيأنس قاسم عوده كاظم66322422422051016

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيايالف مهدي جايش رسن66332422422051018

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيبراء باسم سوادي فرج66342422422051022

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيبراق سالم صالل راهي66352422422051024

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيبنين احمد كاظم باقر66362422422051026

كلية التمريض/جامعة القادسية681.0097.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيبنين صباح سوادي مراد66372422422051027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم عبد الحمزه راضي66382422422051028

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيبيادر اسماعيل حلواص عنبر66392422422051029

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيتبارك احمد سليم كاظم66402422422051030
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيتبارك رعد كظيم عليوي66412422422051032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية643.0091.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيتبارك رياض وناس عناد66422422422051033

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيتبارك علي صايل عنون66432422422051035

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيتبارك علي فليح حسن66442422422051036

كلية اللغات/جامعة الكوفة610.0087.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيتقى محمد عبد الرضا محسن66452422422051038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيحنين احمد جبار عبد66462422422051040

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيحنين علي شنان صحن66472422422051041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيحوراء عمران كاظم سوادي66482422422051043

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء490.0070.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيديباج قاسم عبد الحسين حسن66492422422051045

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيدينا سعد صالح مهدي66502422422051046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرسل حيدر صالح حسين66512422422051048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرسل ميثم خضر مرزوق66522422422051050

كلية الطب/جامعة القادسية700.00100.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرغد نواف بدر صحن66532422422051052

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل559.0079.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرقيه حسين جاسم محمد66542422422051055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرقيه عبد االمير كاظم سوادي66552422422051057

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية507.0072.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرقيه موفق جبار بريو66562422422051058

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيرند بشار هاتف عبد66572422422051059

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيروان مروان اكرم مهدي66582422422051062

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيريهام رياض عبد االمير علم66592422422051064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزهراء احمد برهان حمزة66602422422051065

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزهراء رسول خيري حسين66612422422051070

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزهراء عايد عبد حمزه66622422422051072

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزهراء علي محسن حسن66632422422051074

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0087.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزهراء ميثاق عواد علوان66642422422051075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزينب أحمد جبار سويد66652422422051076

كلية الزراعة/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزينب حاكم كاظم محمد66662422422051078

كلية التمريض/جامعة القادسية669.0095.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزينب ضياء جميل غالي66672422422051081

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزينب علي عواد راشد66682422422051082

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزينب قاسم مال هللا عزيز66692422422051083

كلية القانون/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيزينب كاظم خنطيل عنون66702422422051084

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيساره حسن كاظم هندي66712422422051089

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيسجى علي نور ادهام66722422422051092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيسجى نزار نذير جاسم66732422422051093

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيسكينه مهند كامل وناس66742422422051096

كلية اآلداب/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيسماح ناظم مجيد منصور66752422422051098

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيشهد باسم عباس محسن66762422422051100

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيشهد دفاع فرهود لفته66772422422051101

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيشهد رياض جبر صاحب66782422422051103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيشهد مؤيد فاهم محسن66792422422051105

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء562.0080.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيصفا رياض عبد االمير زغير66802422422051109
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كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيطيبه كاظم فرج فنجان66812422422051113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيظفر ناظم مجيد منصور66822422422051114

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيغدير حيدر ياسر عبد66832422422051117

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء532.0076.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه نذير شاكر حسين66842422422051119

كلية التربية/جامعة القادسية594.0084.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم جعفر66852422422051122

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية599.0085.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد عبد زيد علي66862422422051123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد عبد هللا66872422422051124

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه حامد حسن كاظم66882422422051125

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد هللا نجم66892422422051128

كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه رحيم كاظم حسين66902422422051129

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه علي تحسين علي66912422422051134

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفاطمه علي مرزوك حمزة66922422422051136

كلية العلوم/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفرح جبار كريم والي66932422422051139

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيفرح حسين كزار عذاب66942422422051140

كلية اآلداب/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيمريم احمد جودة يوسف66952422422051144

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيمريم انمار حمود محمد66962422422051145

كلية العلوم/جامعة كربالء605.0086.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيمريم وليد جبار علي66972422422051147

كلية االعالم/جامعة ذي قار423.0060.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيمنار حيدر عبد الزهره مرزوك66982422422051150

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينهى قاسم سعدون دهش66992422422051157

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينوار واثق طالب سالم67002422422051158

كلية التمريض/جامعة القادسية674.0096.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينور الهدى عادل كريم حنون67012422422051161

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا حسن مهدي67022422422051162

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية444.0063.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينور الهدى عقيل هادي جابر67032422422051164

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينور الهدى وصفي حلو كوثر67042422422051166

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينور رائد شعالن جار هللا67052422422051168

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية484.0069.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينور رأفت عبد الهادي كاظم67062422422051169

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية638.0091.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائينورس سراج سعيد محمود67072422422051171

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0076.00اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيهاله آراس جاسم محمد67082422422051172

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيهدى علي عبد الساده ماشي67092422422051174

كلية التمريض/جامعة القادسية680.0097.14اعدادية دمشق الثانية للبناتاحيائيهنادي عبد محمد جبر67102422422051176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0079.00ثانوية غماس للبناتاحيائياالء حسين كاظم صالح67112422422052003

كلية التربية/جامعة القادسية615.0087.86ثانوية غماس للبناتاحيائيآيه حسين عبد الزهرة جاهل67122422422052004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0072.57ثانوية غماس للبناتاحيائيزهراء رحيم كاظم عطيه67132422422052007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية495.0070.71ثانوية غماس للبناتاحيائيزينب صايل شمران عجزان67142422422052008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية غماس للبناتاحيائيشيماء طه عبد هللا ابراهيم67152422422052009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية غماس للبناتاحيائيغدير رياض حاكم حسون67162422422052011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى547.0078.14ثانوية غماس للبناتاحيائيكوثر حسين كاظم صالح67172422422052013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية عال المجد للبناتاحيائيافراح هادي لفته كاطع67182422422053003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية عال المجد للبناتاحيائياالء صباح حمزه عبد هللا67192422422053004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية عال المجد للبناتاحيائيانتصار صباح عجيل شعالن67202422422053008
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قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية507.0072.43اعدادية عال المجد للبناتاحيائيبتول فارس محسن مطر67212422422053011

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية عال المجد للبناتاحيائيتقى زغير هادي كرم67222422422053014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية عال المجد للبناتاحيائيتهاني علي بردان لوتي67232422422053016

كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0064.43اعدادية عال المجد للبناتاحيائيحوراء قيس رحمان محمد67242422422053021

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية عال المجد للبناتاحيائيدعاء قاسم هادي عبيد67252422422053024

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية عال المجد للبناتاحيائيدنيا شاكر حسين خاجي67262422422053026

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية عال المجد للبناتاحيائيديار ماجد خضير كيطان67272422422053027

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية عال المجد للبناتاحيائيزهراء جابر محمد مصاول67282422422053030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0070.86اعدادية عال المجد للبناتاحيائيزينب فنين فليح عبد الحسن67292422422053033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية عال المجد للبناتاحيائيزينب يونس عاشور عواد67302422422053034

كلية القانون/جامعة القادسية575.0082.14اعدادية عال المجد للبناتاحيائيعذراء احمد ياسين جالب67312422422053041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية عال المجد للبناتاحيائيعذراء هربود يتيم صياح67322422422053042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية عال المجد للبناتاحيائيفاطمه علي حسن عبد67332422422053043

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية عال المجد للبناتاحيائينبأ خالد ناصر حسين67342422422053049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية عال المجد للبناتاحيائينوره اليذ زون محمد67352422422053055

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية عال المجد للبناتاحيائيهدى محمد حسين عيدان67362422422053057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية527.0075.29ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيام البنين مجيد جابر عطيه67372422424001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0065.00ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل عبيد علي67382422424001005

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيتبارك طلعت رفعت محمد67392422424001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيحنين رحمان عبيد علي67402422424001007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء461.0065.86ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيدر محمد عبد االمير شعالن67412422424001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر458.0065.43ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيدعاء غازي فيصل عباس67422422424001010

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد كاصد جياد67432422424001015

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.0098.71ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم محمد67442422424001022

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي صبار عباس67452422424001026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0072.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيانمار حليم صاحب شالش67462422424002007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية648.0092.57ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيايات علي حسين هادي67472422424002009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيايه نافع شاكر صاحب67482422424002013

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيبنين ماجد تكليف عاجل67492422424002017

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيبنين هادي تايه سلمان67502422424002018

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك رائد علي عباس67512422424002019

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك مجيد عبيد جبر67522422424002024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0076.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيخديجه علي عرجان جيجان67532422424002029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه علي صبار يعقوب67542422424002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم نعمه67552422424002036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية628.0089.71ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محسن عبد67562422424002039

كلية الزراعة/جامعة القادسية434.0062.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء كرامي طعمه صبر67572422424002040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز655.0093.57ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب توحيد ساجد حمود67582422424002043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0074.57ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب رزاق حسين مزهر67592422424002044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب سعد عبد الساده شنون67602422424002045
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية625.0089.29ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم وحيد حمزه67612422424002047

كلية التربية/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب مزاحم حسن صدام67622422424002048

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسكينه حسن عيدان كاظم67632422424002054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسناء سعيد علي حسين67642422424002055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسناء علي عباس هادي67652422424002056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر عبد زيد عمران67662422424002061

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية440.0062.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيغدير ضياء موسى كاظم67672422424002062

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيغفران اركان صالح عطيه67682422424002064

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيغفران فاهم نوري انجار67692422424002065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0071.29ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن صكب هادي67702422424002068

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية646.0092.29ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الساده ماجد67712422424002070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار كاظم ياسين67722422424002071

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر ناصر حسين67732422424002072

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء496.0070.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صباح عبد الحسن حسين67742422424002073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مطلب مجيلد67752422424002076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم رضا محمد67762422424002080

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه نبيل سوادي فيروز67772422424002083

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيكوثر حيدر جاسم نعمه67782422424002084

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية640.0091.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيكوثر سالم سعيد صاحب67792422424002085

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمروه حسن عبد الزهره محمود67802422424002088

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء492.0070.29ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن حمودي عبد67812422424002091

كلية اللغات/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرضا حمزه عنوه67822422424002092

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء591.0084.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمنار كاظم خنفر وساف67832422424002095

كلية التمريض/جامعة ميسان654.0093.43ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيميس عقيل ابراهيم خليل67842422424002097

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور الهدى جبار حمود مطر67852422424002103

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور الهدى حاكم عاجل جياد67862422424002104

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناصر حاشوش عبود67872422424002106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيهدى واثق نعمه حسن67882422424002110

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيابرار عادل غالي ضريس67892422424003001

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياديان سالم حاكم لفته67902422424003002

كلية العلوم/جامعة القادسية604.0086.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيازل سالم صاحب علوان67912422424003003

كلية التربية/جامعة القادسية610.0087.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياسراء رائف عبد علي خضير67922422424003005

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية522.0074.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياسراء عادل غازي راشد67932422424003006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر500.0071.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيافنان ضياء عبد الستار شنين67942422424003008

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء550.0078.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيامنه حميد عبد جوده67952422424003009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايات علي ياسين امين67962422424003010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايات كاظم جبر زماط67972422424003011

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايه حيدر ساجت جياد67982422424003014

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين بهاء محمد عباس67992422424003020

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين محمد مايح مطلك68002422424003022
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كلية العلوم/جامعة القادسية623.0089.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك جميل رحمن بناي68012422424003024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء علي ياسين امين68022422424003029

كلية التربية/جامعة القادسية547.0078.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد العباس علي68032422424003031

كلية االثار/جامعة القادسية451.0064.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيدموع عبد المناف حمزه عبد الجاسم68042422424003033

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرانيا فواز حمود حمادي68052422424003035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرتاج علي محمد مطشر68062422424003036

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد كاظم عباس68072422424003043

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء481.0068.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرمله اركان حمزه كريم68082422424003044

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم باجي مراح68092422424003049

كلية االثار/جامعة القادسية469.0067.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء جميل جبار عباس68102422424003051

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد شاكر هاشم68112422424003054

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس كدر جبر68122422424003058

كلية التربية/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا مسلم حسين68132422424003059

كلية االثار/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد الرزاق جاسم68142422424003064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب رزاق وزير امين68152422424003067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0073.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبيد عباس68162422424003070

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى عصام حاكم لفته68172422424003080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيسما قاسم مزهر صكب68182422424003082

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0095.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الرضا حسن68192422424003088

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية518.0074.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد ناصر محسن جبر68202422424003089

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيصفا فارس حياوي جمعه68212422424003091

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيعذراء شمخي منصور كاظم68222422424003096

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء531.0075.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير بدر تومان صكبان68232422424003098

كلية االثار/جامعة القادسية538.0076.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسعد كاظم باشاغا68242422424003101

كلية اآلداب/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق وزير امين68252422424003103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه روميل حسين كاظم68262422424003104

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم فاهم نور68272422424003106

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الجليل لطيف خضير68282422424003109

كلية االثار/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين كاظم ديوان68292422424003110

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0095.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه قايد جبر جوده68302422424003112

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء501.0071.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد مسلم هادي68312422424003113

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء527.0075.29ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين كاظم ديوان68322422424003116

كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0065.00ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان جري صبار68332422424003121

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية477.0068.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم فائز حسن ديوان68342422424003122

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمنار راسم محي شدهان68352422424003124

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية437.0062.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبأ ماجد مال هللا راهي68362422424003127

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبأ نهاد كاظم حسوني68372422424003128

كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0064.71ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد موسى مجدي68382422424003131

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى عالء عزيز لهيمص68392422424003132

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0888.58ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد خلف عبود68402422424003133
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور حيدر كتاب طاهر68412422424003135

كلية التربية/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور عباس حسن عجرم68422422424003136

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور مسلم مشكور كاظم68432422424003138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم حمزة68442422424004006

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهرة نضال مسلم حسون68452422424004007

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0083.00ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبة احمد راضي اسماعيل68462422424004009

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ محسن جاسم جويد68472422424004014

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينورا حيدر عبد حافظ68482422424004016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيآمنه سالم هادي حمادي68492422424005001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيآيات حسين شاكر فرج68502422424005003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية479.0068.43اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيآيه رحمن جابل عبود68512422424005004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيافراح سلمان محمد صحن68522422424005007

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية422.0060.29اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبنين خالد كاظم نعمه68532422424005008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم632.0090.29اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيبنين عمار غازي جاسم68542422424005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسان حسين68552422424005013

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيتبارك عماد جياد كاظم68562422424005014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيتبارك عواد عبد ساير68572422424005015

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيدعاء حامد حمزه جواد68582422424005019

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر علي كاظم68592422424005022

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية452.0064.57اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرقيه قحطان سلمان عبد68602422424005023

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن مرهون دايخ68612422424005024

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد مهدي محمد68622422424005025

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد رحيم فنجان68632422424005027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسكينه فارس شنين عبد الحسين68642422424005040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة581.8883.13اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيطيبه غانم نعمه عبد علي68652422424005041

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه لطيف جبار68662422424005046

كلية التربية/جامعة القادسية565.0080.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه راجي فاهم عبد68672422424005048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد الكاظم شمران68682422424005049

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيقطر الندى محمد لفته عبيد68692422424005051

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء497.0071.00اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيكوثر ادريس حبيب هتيلي68702422424005052

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى509.0072.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيكوثر رزاق عبد النبي عبد68712422424005053

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمنار قحطان شاكر شالل68722422424005058

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيميرنا احمد علي محمد68732422424005059

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينسرين احمد جواد كاظم68742422424005062

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء573.0081.86اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينور عادل منصور عبد علي68752422424005063

كلية التربية/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائياسيل عباس جاسم محمد68762422424006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0068.14ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائياالء محمد منشد حسون68772422424006003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0077.71ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيامنه جويد محسن حمزه68782422424006004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة527.0075.29ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيحنان عبود عبد االمير عبد الرضا68792422424006009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيرقيه عماد شاكر عبد68802422424006011
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيرنا سعود فاهم محمد68812422424006012

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس شمران عطيه68822422424006013

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيسناء زغير جباره صكبان68832422424006020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيعذراء عقيل عبد الحسين نعمه68842422424006023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيغدير فاضل صايل جراب68852422424006025

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد نور عاشور68862422424006026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيكوثر واثق ناجي حمزه68872422424006030

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر علي كاظم68882422424006031

كلية اآلداب/جامعة واسط473.0067.57ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائينرجس هاشم مدلول حيدر68892422424006032

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0081.86ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائينورهان عيسى غازي جبر68902422424006034

كلية التمريض/جامعة تكريت650.0092.86ثانوية بابل االهلية للبناتاحيائيدعاء ستار عبود خشان68912422424007003

كلية العلوم/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية بابل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد العظيم محسن كشيش68922422424007010

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيابرار نعيم خشان مباشر68932422424009001

كلية طب االسنان/جامعة القادسية695.0099.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايات مرتضى عبد االمير شاكر68942422424009003

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0082.57ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم حسن عويز68952422424009004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0074.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء حمادي عبد المهدي حداوي68962422424009005

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0081.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء رياض نعيم عبد العباس68972422424009006

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الحر ياسر عبد68982422424009008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرواء حيدر عبيد سلمان68992422424009009

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0094.57ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم جعفر69002422424009011

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء569.0081.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن مهدي عبد الحسين69012422424009012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الشهيد جبر عيث69022422424009014

كلية التمريض/جامعة ميسان658.0094.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب ثائر عباس عبد69032422424009016

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0064.57ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره حسين عبد الحسن كوير69042422424009021

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسحر قائد حسين حبيب69052422424009023

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسما عبد الحسين حامد هادي69062422424009024

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشهالء علي حسين كاطع69072422424009025

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة488.0069.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيغدير مهدي حمزه عبد69082422424009027

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن نجم69092422424009028

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي شاكر كصاد69102422424009030

كلية القانون/جامعة القادسية563.0080.43ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه يوسف69112422424009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينرجس محمد طه علي69122422424009034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينورس علي عبد الرضا منسي69132422424009036

كلية العلوم/جامعة القادسية629.0089.86ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيداليا جاسم محمد سلمان69142422424010009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية672.0096.00ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيرسل اكرم حسن حمود69152422424010012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيزينب عباس وهيم ضايع69162422424010019

كلية العلوم/جامعة القادسية623.0089.00ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيسجى علي عبد االمير محمد علي69172422424010022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياطياف فريد شهيد عبد69182422424012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياالء باسم مظلوم عبد علي69192422424012006

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبشرى رحيم سلمان حسن69202422424012012
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كلية التربية/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك داخل شعالن فهد69212422424012014

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره لعيبي شنته69222422424012016

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر تموين بعيوي69232422424012017

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيخديجة قاسم محمد حسن69242422424012019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرانيا عوده حسين عنجور69252422424012020

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة486.0069.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد رديف خليل69262422424012024

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم بدر عباس69272422424012026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية625.0089.29ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب داخل محمد كاظم69282422424012028

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء495.0070.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد حسن حسن مهدي69292422424012037

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الحسن جابر عبد هللا69302422424012038

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية603.0086.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيطفوف حميد عبد كسار69312422424012041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0064.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير احمد مهدي خضير69322422424012044

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغيداء سعد حسين جبر69332422424012046

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد موسى بجاي69342422424012051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد محسن جاسم69352422424012052

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل ابراهيم عبد هللا69362422424012053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0075.57ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد زيد جياد69372422424012054

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكريم محسن69382422424012055

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينرجس عقيل مهدي محسن69392422424012064

كلية الطب/جامعة الكوفة705.00100.71ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى جميل مجيد كريم69402422424012065

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى حازم مظلوم عبد علي69412422424012066

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى جعفر موسى كاظم69422422424012067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.7298.25ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائييقين محمد تركي عطيه69432422424012069

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيبنين رعد حاكم ناصر69442422424013007

كلية االثار/جامعة القادسية437.0062.43ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيبنين عزيز حمزة جباز69452422424013008

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيموئل فالح حمزة نجم69462422424013024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيأيات قحطان جابر كاظم69472422424014004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياديان سعيد حمزه نذير69482422424014007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0065.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياديان ناظم جابر طعمه69492422424014008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياسماء حمزه عباس دخينه69502422424014009

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياسماء محمود حلواص مهوس69512422424014010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياطياف وسام سلمان نعمه69522422424014011

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايات عبد الرضا حمزه جيجان69532422424014015

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايات علي حسين صالل69542422424014016

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايمان خضير عرد سريح69552422424014018

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الكاظم موجد هالل69562422424014019

كلية االعالم/جامعة ذي قار429.0061.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين حبيب جريو عوفان69572422424014022

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين رزاق حمود رضا69582422424014023

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين ناظم كاظم فزاع69592422424014025

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين هاشم شاكر داخل69602422424014026
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد محمود عزيز69612422424014028

كلية الطب/جامعة القادسية706.00100.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود عبد الساده كاظم69622422424014030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء508.0072.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم عبد69632422424014032

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الرضا صالح مهدي69642422424014035

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم حسين عكموش69652422424014037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرسل رياض حمزه ناجي69662422424014041

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرنين وليد محسن علي69672422424014044

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء رفعت عبد عصود69682422424014049

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير فنجان سعيد69692422424014050

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب اسماعيل عبد الحسن69702422424014052

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي شرهان شخير69712422424014055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0061.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء فرج عبد زيد مطلك69722422424014056

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم محمد حنتوش69732422424014057

كلية الطب/جامعة القادسية706.00100.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب علي خضير جبار69742422424014062

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم حسن جابر69752422424014064

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0089.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم سراوه عطيه69762422424014065

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل553.0079.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى غافل محمد69772422424014066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب ناجي طعمه حسين69782422424014068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينه حسن نصيف جاسم69792422424014069

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية527.0075.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيسجود سعيد مطشر عبد69802422424014070

كلية الطب/جامعة القادسية705.00100.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيشيرين محمد حمزه نهايه69812422424014074

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيصفاء حامد برقي بدن69822422424014075

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك635.0090.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيعذراء صادق جبار عبد69832422424014078

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيعذراء نعيم حسن جعاز69842422424014079

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيغادة اشم خضير داخل69852422424014080

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيغدير احمد محمد حبيب69862422424014081

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيغدير ناصر اسماعيل عبد الحسن69872422424014083

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مهر فرحان69882422424014086

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم شاكر داخل69892422424014088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه جمال كاظم كصاب69902422424014089

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين مجيد رباط69912422424014090

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد هللا جابر69922422424014091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه زيدان قند محمد69932422424014093

كلية الطب/جامعة القادسية704.00100.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه صيهود طارش حسين69942422424014094

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيكفايه عبد الحسن حمزه جيجان69952422424014097

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيلقاء نعمه عبد الهادي كناوي69962422424014099

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية650.0092.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيليلى محمد علوان عبد69972422424014100

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيلينه تحسين عظيم عذاب69982422424014101

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية642.0091.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمروه سعد فائق نجم69992422424014102

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم حامد تركي مويشي70002422424014103
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم علي اسماعيل علي70012422424014105

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم محمد هادي شاكر70022422424014106

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم موسى مجيد عريبي70032422424014107

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمنة هللا رضا مهدي حكو70042422424014108

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبأ حسن شنك عبيده70052422424014111

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء656.0093.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبأ فارس هداب حمزه70062422424014113

كلية الصيدلة/جامعة القادسية690.0098.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبراس حسين غافل مهوس70072422424014115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور احمد حسين صادق70082422424014116

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور الهدى حازم حامد كاظم70092422424014118

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور انور عبيد عبد الحسين70102422424014119

كلية التربية/جامعة القادسية613.0087.57اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور سامي عبادي داود70112422424014121

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0085.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور عبد الحسين طه صالح70122422424014122

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينوره علي عبد هللا طارش70132422424014126

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهبه محمود هادي حسين70142422424014130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط460.0065.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى احمد كامل مجيد70152422424014131

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية686.0098.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى حسين حسن مجلي70162422424014132

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى منصور شناوه مظلوم70172422424014134

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياستبرق رحمن عواد عبيد70182422424015002

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسماء خلف فرحان طويرش70192422424015003

كلية التربية/جامعة القادسية589.0084.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسماء رعد رحمان محمد70202422424015004

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسماء واثق كائي رفش70212422424015006

كلية الطب/جامعة القادسية702.00100.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياالء ارحيم عبد الزهرة كاظم70222422424015007

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية435.0062.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياماني سالم ترف علي70232422424015008

كلية التربية/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات فالح صبار سلمان70242422424015009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات محمد اسكندر عبد الخضر70252422424015010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايمان مالك مدلول مطشر70262422424015011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول حسين علي جبر70272422424015012

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول شيال ظليع عسول70282422424015014

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول هاشم هادي كاظم70292422424015015

كلية الطب/جامعة القادسية704.00100.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبراء خير هللا كريم علي70302422424015017

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبسمة نعيم كاظم عبد70312422424015018

كلية التربية/جامعة القادسية568.0081.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين عذاب مهدي عكار70322422424015020

كلية التربية/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين علي حسين محيسن70332422424015021

كلية التربية/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حسين محيسن70342422424015024

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين مظر رحمان محمد70352422424015025

كلية التمريض/جامعة القادسية679.0097.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك الرحمن مصطفى علي جبر70362422424015026

كلية التربية/جامعة القادسية569.0081.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم نجم عبيد70372422424015029

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك ناصر حسين محمد70382422424015030

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتقى علي كنان حميد70392422424015031

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتماره عامر هادي والي70402422424015032
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحنين حسين عالوي طارش70412422424015034

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحوراء علي هادي دعيوش70422422424015037

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0083.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيختام بشون عوده مريد70432422424015039

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيخديجة صالح كاظم عبد70442422424015040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيرقيه هادي عبد الواحد ضاحي70452422424015043

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيرنا علي حسين جبر70462422424015044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيريم غانم عياش زختار70472422424015045

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم فضل70482422424015047

كلية التربية/جامعة سامراء496.0070.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء خضير عباس نعمه70492422424015050

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0066.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد حسين ياسر70502422424015051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان465.0066.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف ديان خشان70512422424015055

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية662.0094.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب خضير مطر حسان70522422424015057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب علي بادي امحيو70532422424015058

كلية التربية/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل كريم غضبان70542422424015060

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم محسن مرهج70552422424015061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم راضي كشاش70562422424015062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسبأ بشار عبود محيسن70572422424015063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسجى شدهان عليوي فريخ70582422424015064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسحر حاتم اوحيد حربي70592422424015067

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيضحى راضي حسين دهيلي70602422424015068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية427.0061.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيضحى محمد كريم علي70612422424015069

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيعبير حيدر علي لفته70622422424015070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيعذراء عطا هللا حمزه حمادي70632422424015071

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيعهود موحان طرهيل رحم70642422424015072

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغدير جعفر مهدي كاطع70652422424015073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد سعود حسين70662422424015074

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد كريم علي70672422424015076

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه عزيز دمدوم حمزه70682422424015077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0074.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي رحم سلطان70692422424015078

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح جرد ابو لوله70702422424015079

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية639.0091.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفرقان حسن غازي جبار70712422424015083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيكوثر ابراهيم اسماعيل علي70722422424015084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيكوثر حافظ جابر محمد70732422424015085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيكوثر صالح حسن كاظم70742422424015087

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيليلى مراد راهي همالن70752422424015090

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمروه مرتضى مظهر راضي70762422424015091

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية670.0095.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم صالح هادي رشيد70772422424015092

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمكية انذار عناد بعيوي70782422424015094

كلية التربية/جامعة سامراء500.0071.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمها عبد الهادي حيال جبر70792422424015097

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينسرين مالك علوش غالي70802422424015100
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0068.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينضال مطشر عبد الكاظم عبيد70812422424015101

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعد سويد لفته70822422424015102

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0071.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهاجر منصور عباس ساجت70832422424015106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهبه بشار عبود محيسن70842422424015107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0075.29اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهبه جعفر عبد هللا ارخيص70852422424015108

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهبه عباس حسوني دعيوش70862422424015109

كلية التمريض/جامعة القادسية683.0097.57اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهبه فاضل محمد جابر70872422424015110

كلية العلوم/جامعة القادسية622.0088.86اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهدى حبيب رضا جبر70882422424015111

كلية طب االسنان/جامعة القادسية696.0099.43اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهدير حسين جبار مطلك70892422424015112

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائييقين غالب حمزه حسن70902422424015114

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عالء فرحان عطيه70912422424016004

كلية التربية/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيف عدنان دينار سلمان70922422424016005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح نبيل كامل فرمان70932422424016006

كلية العلوم/جامعة القادسية579.0082.71ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائييزن علي حذوان منصور70942422424016008

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائياسراء ميثم فاضل عباس70952422424017001

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء509.0072.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائياسماء علي صويح كاظم70962422424017002

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايات عقيل كوطي محمد70972422424017003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيايناس ناظم ياسر حسين70982422424017006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبان احمد فاضل عباس70992422424017007

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبتول محمد ناصر حسين71002422424017009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0090.29االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبنت الهدى صادق صالح صادق71012422424017011

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0081.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبنين جبار رزاق منزل71022422424017013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبنين خيري بالسم حسين71032422424017015

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبنين عباس صويح كاظم71042422424017016

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيبنين مالك كامل منسي71052422424017018

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية634.0090.57االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيتوراة اسعد عبد اليذ71062422424017020

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيجنان حبيب محسن عيدان71072422424017021

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيحوراء حميد ساجت حسين71082422424017023

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيحوراء حميد عليوي ظاهر71092422424017024

كلية الطب/جامعة القادسية701.00100.14االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيخديجه مجبل هربول شمخي71102422424017026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيدعاء عظيم حاتم فيصل71112422424017027

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيدعاء غازي مزهر كريدي71122422424017028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيرواء نعيم حسوني دعيوش71132422424017029

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزمن قاسم عباس جوده71142422424017030

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء خالد هويس حمادي71152422424017033

كلية التربية/جامعة القادسية631.0090.14االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء عادل تسجيل عبد71162422424017034

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزهراء علي عطيه حمزه71172422424017035

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب حسين جليل عبد الرضا71182422424017039

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب رزاق علوان حمادي71192422424017040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب عيسى فيصل محمد71202422424017042
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0077.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب فاضل عباس سعدون71212422424017043

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب كاظم حسين رحمان71222422424017044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب كاظم وحيد زباله71232422424017045

كلية طب االسنان/جامعة القادسية694.0099.14االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيزينب هاتف بريهي شياع71242422424017048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط550.0078.57االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيساره علي عوجي بهل71252422424017049

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيساره فاضل عباس هادي71262422424017050

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيساره قائد كاظم مايع71272422424017051

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيسجى خالد ناصر حسين71282422424017052

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء582.0083.14االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيسرى ناصر راهي فزاع71292422424017053

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيسكينه جميل عبد الحسن ملزوم71302422424017054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيشهد حسين جابر ظاهر71312422424017056

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيشهد علي حسين حنين71322422424017057

كلية التربية/جامعة القادسية624.0089.14االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيشهد مجيد عليوي ظاهر71332422424017058

كلية االثار/جامعة القادسية433.0061.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيطيبه فالح رباط سلطان71342422424017059

كلية التربية/جامعة القادسية573.0081.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيطيبه محمد عبد محمد71352422424017060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيغدير صباح مهدي رضا71362422424017061

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية441.0063.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمة الزهراء غالب حسن شوجه71372422424017063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه جمال مزعل فنجان71382422424017065

كلية طب االسنان/جامعة القادسية696.0099.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه حسام كريم عاجل71392422424017066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه عبادي بهل ضاحي71402422424017067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفاطمه ماجد هادي علي71412422424017069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيفرقان هادي ظاهر محمد71422422424017071

كلية الطب/جامعة القادسية703.00100.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيلجين صالح دايم هليل71432422424017073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيلقاء شعالن عبد كاظم71442422424017074

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيلمياء قاسم محمد لفته71452422424017075

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيمروه ماجد هادي علي71462422424017076

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0065.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيمريم حمزه شمران عاجل71472422424017077

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيمريم سعيد معيوف نعيم71482422424017079

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينبأ وثيق حاشوش عبيد71492422424017081

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينور الهدى احمد داخل شناك71502422424017083

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل565.0080.71االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينور الهدى نجم عبد هللا عيدان71512422424017085

كلية الطب/جامعة القادسية706.00100.86االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائينور ضرغام عبد الواحد جبار71522422424017086

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيهدى حسين جبار غريب71532422424017090

كلية التربية/جامعة القادسية546.0078.00االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيهديل اسماعيل خليل سوادي71542422424017092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية592.0084.57االهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيوصال باسم حلواص متعب71552422424017093

كلية االثار/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيايات رائد جاسم كاظم71562422424018003

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيبنين جابر جاين حمزه71572422424018006

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيتبارك فؤاد حسين دهش71582422424018013

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيجنات علي صالح هادي71592422424018015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية638.0091.14ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيحنين فائق عبد الخضر غياض71602422424018016
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية691.0098.71ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيحنين محمد جاسم محمد حسن71612422424018017

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيحوراء سمير عزيز جاسم 71622422424018018

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيرفاه صالح مهدي فرحان71632422424018022

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0095.29ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيرقيه فالح محسن مهدي71642422424018024

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين هادي صالح71652422424018029

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم ناصر كاظم71662422424018030

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد هاشم محسن71672422424018031

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية616.0088.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجي حمدان فهد71682422424018033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل حسين عبد71692422424018037

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية537.0076.71ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيسجى احمد هادي عبيد71702422424018039

كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيصفا كاظم حنون عبد الساده71712422424018041

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيضي محمد جاسم محمد حسن71722422424018042

كلية القانون/جامعة القادسية557.0079.57ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيغدير حسين جاسم كاظم71732422424018044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525.0075.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه عايد شريف شنان71742422424018046

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي ضايف عبد الزهره71752422424018047

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية687.0098.14ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيفواطم نعيم كريم عباس71762422424018048

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء471.0067.29ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيمسره سعد غافل كاظم71772422424018050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيمعصومه محسن كريم كاظم71782422424018051

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29ثانوية النور االهلية للبناتاحيائينور مهدي هادي مهدي71792422424018053

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيهدى نشـأت حربي راضي71802422424018054

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية648.0092.57ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيوالء ظاهر حبيب حطيحط71812422424018056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيرقيه قيس عبد االمير كاطع71822422424019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد مشهول71832422424019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية526.0075.14ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى فاضل علي حسين71842422424020001

كلية االثار/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك جليل ابراهيم عبد هللا71852422424020002

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيتقى خالد مطشر جابر71862422424020003

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيدعاء علي حسين مخيف71872422424020005

كلية التمريض/جامعة القادسية675.0096.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيرسل مكي صالح مهدي71882422424020007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية644.0092.00ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيعذراء غسان يعقوب راضي71892422424020014

كلية التربية/جامعة القادسية552.0078.86ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيقسوره محمود عناد بجاي71902422424020018

كلية العلوم/جامعة القادسية626.0089.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم سعود عبد العزيز شاكر71912422424020019

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم شراد طالب عذيب71922422424020020

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0081.00ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس عبد الزهره عبد الكاظم71932422424021002

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينور علي حسين سلطان71942422424021006

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيايالف مهدي ظاهر عبد هللا71952422424022002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة524.0074.86ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيمنار فاضل خضير زاجي71962422424022008

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيابرار عقيل فريد حسن71972422424023001

كلية الطب/جامعة القادسية699.0099.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسراء صالح حميد محمد71982422424023003

كلية التمريض/جامعة الكوفة668.0095.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياضواء عصام عبد الشهيد ناجي71992422424023005

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياالء علي رحمن شرقي72002422424023007
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كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايمان ثائر كاظم جاسم72012422424023015

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايمان جابر عبد زيد ناصر72022422424023016

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايه مجيد جابر جاسم72032422424023018

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0095.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى اسامه عبد زيد كريم72042422424023020

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين جميل عزوز عبد الكريم72052422424023021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة557.0079.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين حاكم كريم جاسم72062422424023022

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين ناهي جاسم كاظم72072422424023024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر سلمان عبود72082422424023025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتبارك شهيد حسن جبار72092422424023026

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتكتم عاد سالم عبود72102422424023028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء جابر ناصر رضيوي72112422424023030

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن لفته عبود72122422424023031

كلية االثار/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل مسلم جاسم72132422424023032

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء محي غالب علوان72142422424023033

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل حيدر عبد االمير علي72152422424023039

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرغد حسن كاظم حمزه72162422424023041

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد عبد الكريم عبد الحسين72172422424023043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد عباس72182422424023044

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه حمزه عبد الحسين محمد72192422424023045

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر كريم علوان72202422424023046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0066.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه صالح حسن جالب72212422424023047

كلية العلوم/جامعة القادسية620.0088.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد االمير حمزه مطر72222422424023048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه عقيل صالح موسى72232422424023049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0074.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه ميثم ياسر علك72242422424023051

كلية العلوم/جامعة القادسية614.0087.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيريحانه فاضل عباس محمد72252422424023055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0077.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيريحانه معن صالل عمران72262422424023056

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عاجل لهمود72272422424023057

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار حسين عبد72282422424023059

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ميري مخيف72292422424023061

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0086.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد سلمان شوجه72302422424023062

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان كاظم يونس72312422424023064

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عزيز كريم جاسم72322422424023067

كلية العلوم/جامعة القادسية586.0083.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس عجالن عبد زيد72332422424023069

كلية التمريض/جامعة المثنى661.0094.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء قيثار توفيق خضير72342422424023070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة614.0087.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء نكتل جوده محسن72352422424023073

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية669.6095.66ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب حسن شعالن كاظم72362422424023074

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صائب مهدي سوادي72372422424023076

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح كاظم محمد72382422424023077

كلية العلوم/جامعة القادسية625.0089.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صدام عبد الكاظم لفته72392422424023078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب كريم جاسم هادي72402422424023079
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كلية الصيدلة/جامعة القادسية691.0098.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد موسى ظاهر72412422424023080

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب نضال كاظم لفته72422422424023081

كلية طب االسنان/جامعة القادسية693.0099.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجى اشرف هادي جواد72432422424023084

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد احمد امانه زياد72442422424023089

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0094.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد جمال حسن جودي72452422424023090

كلية اللغات/جامعة الكوفة605.0086.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد حسين عبد لفته72462422424023091

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء630.0090.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر هالل مرزوك72472422424023092

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0084.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيطيبة سلوان عبد الكاظم حسين72482422424023094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيطيبة فيصل نعمه شاكر72492422424023095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعذراء ضياء جاسم عبد الساده72502422424023097

كلية العلوم/جامعة الكوفة592.0084.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير رائد عبد الصاحب جواد72512422424023098

كلية التمريض/جامعة تكريت637.0091.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير ضاحي حجيم سلطان72522422424023100

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير عطيه حسين عبد هللا72532422424023101

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغسق حمزه عبد زيد غالي72542422424023102

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء نافع حسن عطيه72552422424023104

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية620.0088.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الكاظم علوان72562422424023105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر ناصر رضيوي72572422424023106

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم محسن72582422424023107

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل585.0083.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حارث شاكر راضي72592422424023108

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن جساب وناس72602422424023109

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0080.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناصر حسون72612422424023111

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم جعفر راضي72622422424023112

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية697.0099.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عايد رحمن فرهود72632422424023114

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد العزيز حسين72642422424023115

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالوي عبد العباس مالك72652422424023118

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد زيد كريم72662422424023120

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفرح هادي فالح ورد72672422424023123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمرام شاكر كاظم جبر72682422424023125

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0075.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم رفعت حسن بريسم72692422424023127

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء631.0090.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم سعد حميد عباس72702422424023129

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم فاضل عباس جوني72712422424023131

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم لؤي فراك جبر72722422424023132

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل562.0080.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد علي حسين72732422424023133

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم ناهي جاسم كاظم72742422424023134

كلية التربية/جامعة القادسية597.0085.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمكارم جبار جلغام جساب72752422424023135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنار واثق حبيب هاشم72762422424023136

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبأ سليم جواد شعالن72772422424023137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0072.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينرجس حيدر عبد الجليل حميد72782422424023138

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى سجاد حسين عنجور72792422424023139

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور حسين حلبوص جالب72802422424023144
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء595.0085.00ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور عدنان عبيد علوان72812422424023145

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينورالزهراء صالح هاشم شغناب72822422424023146

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.1694.88ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينورالهدى فيصل محمود حسين72832422424023147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل486.0069.43ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر عباس جبر حسين72842422424023148

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر فائز جبار عطيه72852422424023149

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر محمد عبد هللا كاظم72862422424023150

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهبه هللا حيدر عزيز عباس72872422424023151

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائياسراء حبيب كاظم علوان72882422424025003

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية660.0094.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائياسراء كاظم علي شاني72892422424025004

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيافراح عالوي حسون هادي72902422424025005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايات عبار هادي حمزه72912422424025013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيايات عبد هللا كاظم محمد72922422424025014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبتول حسين كاظم محسن72932422424025018

كلية التربية/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبتول سحاب عبد سروال72942422424025019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين حسين حمزه رحمن72952422424025023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الساده طاهر علي72962422424025024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين عليوي عبد الحمزه عطيه72972422424025025

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حسين زباله72982422424025027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0076.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين عبد مسلم عبد العباس72992422424025029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيتبارك سعدي رزاق جاسم73002422424025030

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيجنه عدنان عامر كاظم73012422424025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية528.0075.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيحنين حسن حامد عبد نور73022422424025036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن طاهر عباس73032422424025037

كلية الطب/جامعة الكوفة703.00100.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين طارش مصيول73042422424025038

كلية العلوم/جامعة الكوفة625.0089.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيحوراء حميد عبد الكاظم مطلك73052422424025039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيخديجه جليل ابراهيم مانع73062422424025040

كلية العلوم/جامعة الكوفة594.0084.86ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيديار عماد محسن جبار73072422424025042

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرؤى علي عبد المهدي صكبان73082422424025044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل583.0083.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرغد ستار جبار ناجي73092422424025047

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرفل حيدر كامل عبد73102422424025049

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرقية عباس نعمه حسن73112422424025053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة530.0075.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيرقيه رحيم هادي عطيه73122422424025055

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي تايه73132422424025058

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0085.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد وهاب شهيد73142422424025060

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير جوده حوته73152422424025062

كلية التربية/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزهراء ممتاز مجدي ناصر73162422424025071

كلية اللغات/جامعة الكوفة580.0082.86ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عباس هادي73172422424025075

كلية العلوم/جامعة القادسية600.0085.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيساره اسماعيل جاسم عبود73182422424025078

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيشهد رعد كريم كاظم73192422424025082

كلية التربية/جامعة القادسية564.0080.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيشهد محمد بالسم فضل73202422424025083
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية636.0090.86ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيظفر حميد عبد كاطع73212422424025089

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الرضا عبد الكاظم73222422424025097

كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد حمادي اسماعيل73232422424025098

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0087.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد عبد الحمزه عطيه73242422424025099

كلية العلوم/جامعة الكوفة616.0088.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد73252422424025101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان457.0065.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن طهلي73262422424025103

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح مهدي دغيم73272422424025104

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية505.0072.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند عبد مشكور73282422424025108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0074.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصير عبد مسلم عبد الجاسم73292422424025109

كلية العلوم/جامعة القادسية569.0081.29ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفردوس عقيل كاظم محمد73302422424025110

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيفيحاء محمد جوده حوته73312422424025112

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0085.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيكوثر موسى كريم عطيه73322422424025113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية670.0095.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيليلى عباس شاني غلوم73332422424025114

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيمريم امين كريم حمزه73342422424025115

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينادية سليم كاظم محمد73352422424025122

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينجالء كامل طالب عبيد73362422424025126

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينرجس عبد الزهره علي عران73372422424025128

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0095.14ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينرجس موسى فليح برهان73382422424025129

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينرجس يعقوب فريح غضب73392422424025130

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0072.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الجبار جبل راضي73402422424025132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائينورالهدى سامي تركي عبود73412422424025135

كلية التربية/جامعة القادسية556.0079.43ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد كريم حرج73422422424025137

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيهاجر عباس عزيز جبر73432422424025138

كلية التربية/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيهدى احمد تكليف رحيم73442422424025141

كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00ثانوية النبالء االهلية للبناتاحيائيهدى فارس صالح مهدي73452422424025143

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية الضيافة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد مراد حمزه73462422424026002

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الضيافة االهلية للبناتاحيائينور عبد الرضا انتيشون داخل73472422424026008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة538.0076.86ثانوية الرحمه االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق كامل مجيد73482422424027003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية الرحمه االهلية للبناتاحيائيمريم نبيل مسلم حبيب73492422424027005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية الرحمه االهلية للبناتاحيائينغم حبيب عبد الكريم شاكر73502422424027006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيآيه خضير فرحان عبد73512422424028002

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية628.0089.71ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسجى مهدي فرحان عبد73522422424028008

كلية االعالم/جامعة ذي قار438.0062.57ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيوجدان سعد عبد بجاي73532422424028013

كلية العلوم/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعال حيدر منصور كاظم73542422424029006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم اسامه حميد عبد73552422424029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0061.71ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائياية عبد االمير حمزه جرود73562422424030003

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0080.00ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيايه يعقوب ظاهر عبود73572422424030004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيبنين محمد جحيل محسن73582422424030008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيبنين يحيى عبيس جاسم73592422424030009

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم كاظم عباس73602422424030010
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كلية االثار/جامعة الكوفة432.0061.71ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيحنين يحيى عبيس جاسم73612422424030011

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس حمزه جرود73622422424030013

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيغاده وهب احيمد عباس73632422424030023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية النبأ العظيم االهلية للبناتاحيائيغفران جالل حمزه محمد73642422424030024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى633.0090.43ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسالم اسعد عبود لعيبي73652422426001005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية539.0077.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسيا كاظم حميد عبد73662422426001006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء كاظم فليح حلبوص73672422426001008

كلية اآلداب/جامعة القادسية499.0071.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان نعيم مراد كاظم73682422426001020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0069.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين عباس فليح حسن73692422426001029

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك علي شاني مطلب73702422426001040

كلية التمريض/جامعة القادسية673.0096.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك منتظر عبدالكاظم شهد73712422426001045

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0081.57ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيجزاءالود باسم جاسم سلمان73722422426001049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0074.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء رزاق منصور حسين73732422426001053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء مجيد كاظم عالج73742422426001057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية600.0085.71ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيخديجه جبار حريجه كشيش73752422426001059

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0066.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل طالب زاهي عوده73762422426001067

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى523.0074.71ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه محمد شريف عذاب73772422426001076

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيروان سلمان جعفر سلمان73782422426001079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط533.0076.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عطشان73792422426001088

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن ياسر علك73802422426001092

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء سعيد ساجت دلي73812422426001100

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء شيال منصور حسين73822422426001103

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء صايب نور مطلق73832422426001104

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل453.0064.71ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب شاكر زعباط عبد73842422426001128

كلية التربية/جامعة القادسية548.0078.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرضا فليح حسن73852422426001131

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب فراس مجيد حسن73862422426001137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0072.71ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب مرتضى مهدي ازغير73872422426001143

كلية التربية/جامعة القادسية566.0080.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيساجده علي هاشم مطر73882422426001149

كلية العلوم/جامعة القادسية617.0088.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسارة سالم هارون بحسني73892422426001151

كلية العلوم/جامعة القادسية589.0084.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى راهي عبد الحسن هالل73902422426001157

كلية التربية/جامعة القادسية560.0080.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيطيور محمود بشير مهدي73912422426001173

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعلياء ناظم عبد الحسين منشد73922422426001178

كلية اآلداب/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغادة قاسم شيش عباس73932422426001179

كلية التمريض/جامعة نينوى649.0092.71ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغسق فاضل عبد مسلم عبد73942422426001181

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية533.0076.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبدالقاسم هادي موسى73952422426001185

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0085.71ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه زعباط كتاب غافل73962422426001190

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه طالب محمد فرهود73972422426001193

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفدك الزهراء ضياء حسين كاظم73982422426001201

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية640.0091.43ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر جابر عكار عباس73992422426001203

كلية العلوم/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم جابر عبيس حسن74002422426001210
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كلية العلوم/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم محسن عزيز هاشم74012422426001217

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0073.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيميثاء حميد كاظم عبدهللا74022422426001218

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور حسين مسير غالب74032422426001222

كلية االثار/جامعة القادسية471.0067.29ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورالهدى احمد عبدالنبي كاظم74042422426001227

كلية القانون/جامعة القادسية580.0082.86ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورس مظهر اسماعيل عباس74052422426001229

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهاجر طالب عباس جوده74062422426001232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهدى كاظم سعدون جمين74072422426001234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية512.0073.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيختام ثامر ناجي عطية74082422426001237

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57ثانوية غماس المسائية للبناتاحيائيآيات اسماعيل برهان عبد الكاظم74092422426004001

كلية اآلداب/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية غماس المسائية للبناتاحيائيزهراء عصام عبد االمير عبد الزهره74102422426004020

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية529.0075.57ثانوية غماس المسائية للبناتاحيائيغدير يحيى صالح شهيب74112422426004029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياحالم مهدي صالح محمد74122422427003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيامنه ستار عذاب نعمه74132422427003005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية638.0091.14اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيبنين شاكر عبيد محمد74142422427003009

كلية التمريض/جامعة القادسية671.0095.86اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيبنين عويلي سمير سلمان74152422427003011

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية434.0062.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحوراء حسن رحيم عوده74162422427003014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيختام صائل صباح كشاش74172422427003016

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية575.0082.14اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيخديجه باسم عزيز عبيد74182422427003017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية649.0092.71اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيدعاء جابر صائل صباح74192422427003018

كلية التربية/جامعة القادسية542.0077.43اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيشهالء بندر راسم موات74202422427003026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان459.0065.57اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيصابرين جواد كاظم نغيش74212422427003027

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية606.0086.57اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيغدير فليح عيدان بدر74222422427003029

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00اعدادية العارضيات المختلطةاحيائينبيله كريم سالم جبر74232422427003035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيهدى ياسين جباره نجم74242422427003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0068.86ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائياميره يونس حمزه جبار74252422427004002

كلية التربية/جامعة القادسية544.0077.71ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيبنين علي راشد هديد74262422427004003

كلية العلوم/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيختام نايف مسير دليهم74272422427004006

كلية العلوم/جامعة القادسية599.0085.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيدعاء شاكر غنون رضاوي74282422427004007

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيرقيه جعفر موسى عبد74292422427004008

كلية التربية/جامعة القادسية562.0080.29ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيرقيه جواد ساجت كناوي74302422427004009

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيطيبه عادل ابو حنه عباس74312422427004014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيغدير محمد حمزه جبار74322422427004016

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاطمه حسين كاظم خرباط74332422427004018

كلية التمريض/جامعة تكريت646.0092.29ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاطمه سعيد محسن جرد74342422427004019

كلية العلوم/جامعة القادسية585.0083.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاطمه علي حميد حمزة74352422427004020

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية635.0090.71ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيليلى عكاب عبد حسين74362422427004022

كلية التربية/جامعة القادسية559.0079.86ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيهبه فالح حسن بربت74372422427004024

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية542.0077.43ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيهجران حمزه مسير دليهم74382422427004025

كلية التربية/جامعة القادسية558.0079.71ثانوية المرادية المختلطةاحيائيابتهال حسن ابراهيم عجد74392422427006002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية المرادية المختلطةاحيائيايمان بديوي ناسي علوان74402422427006004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية525.0075.00ثانوية المرادية المختلطةاحيائيبتول هنهان سمير جوالن74412422427006007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط482.0068.86ثانوية المرادية المختلطةاحيائيزهراء رزاق مشكور مصيخ74422422427006014

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء454.0064.86ثانوية المرادية المختلطةاحيائيغدير كاظم حسين شناوه74432422427006021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية المرادية المختلطةاحيائيفاطمة رزاق مشكور مصيخ74442422427006022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية643.0091.86ثانوية المرادية المختلطةاحيائيفاطمه اسكندر حسن سعد74452422427006023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى506.0072.29ثانوية المرادية المختلطةاحيائيفرقد كلف علي عجيد74462422427006025

كلية التربية/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية مأرب المختلطةاحيائيآيات وادي وحيد محمد74472422427007001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء551.0078.71ثانوية مأرب المختلطةاحيائيايمان فليح هاني عباس74482422427007004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية مأرب المختلطةاحيائيحوراء علي جبار صالح74492422427007007

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71ثانوية مأرب المختلطةاحيائيحوراء فاضل عبد الكاظم منسي74502422427007008

كلية العلوم/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية مأرب المختلطةاحيائيزينب رزاق محراث جوده74512422427007011

كلية التربية/جامعة سامراء501.0071.57ثانوية مأرب المختلطةاحيائيسندس حسين علي مدحي74522422427007014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية مأرب المختلطةاحيائيعذراء نايف مضخور شعبان74532422427007015

كلية التربية/جامعة القادسية602.0086.00ثانوية مأرب المختلطةاحيائيفاطمه نعيم كاظم فرحان74542422427007016

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية مأرب المختلطةاحيائيكوثر حيدر محراث جوده74552422427007017

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0085.43ثانوية مأرب المختلطةاحيائيهدى اسعد مشعان كاظم74562422427007021

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0096.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيآية حسين عبيد صالح74572422427008002

كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0064.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياخالص مديح عبد الحسين زياد74582422427008004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياديان جاسم كردي عبد74592422427008005

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية645.0092.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء تمكين حسين علي74602422427008006

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء صباح عبد الحسين شعلة74612422427008007

كلية االثار/جامعة الكوفة439.0062.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء نعمان هاشم جعفر74622422427008010

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايات عباس كريم محمد74632422427008017

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايمان كامل ذباح كاظم74642422427008022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة555.0079.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبركات كريم عمران موسى74652422427008025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبشرى عبد هللا شنين حسين74662422427008026

كلية االثار/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين جبار اليم عبد الحسين74672422427008027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة537.0076.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين رائد حتروش حبتر74682422427008029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين راضي درويش دالي74692422427008030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة533.0076.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتبارك فليح سلمان عبيد74702422427008039

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0087.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتقى صائب موسى حمود74712422427008040

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتقى علي ناجي حسن74722422427008041

كلية التربية/جامعة القادسية615.0087.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتقى نعمه فاهم محمد علي74732422427008042

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحنين زغير صكبان سالم74742422427008046

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحنين ناصر كاظم حمزه74752422427008048

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0092.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء حسين كاظم عويز74762422427008052

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0069.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء علي هويدي طعمه74772422427008056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيخديجة فالح عيدان عبد علي74782422427008060

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقية احمد تركي اسود74792422427008066

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0073.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقية حاكم عبد الرضا حمد74802422427008067
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كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0085.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقية سالم مهدي حسين74812422427008069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل624.0089.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرهام عطية عليوي نجم74822422427008071

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية488.0069.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء صالح مهدي عبيد74832422427008073

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0087.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء عمار ياسر تايه74842422427008077

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء محمد ناجي حنون74852422427008078

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة695.0099.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء يحسوب شالكه خنفر74862422427008083

كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0095.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب اركان شاكر عبد الحسين74872422427008084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة541.0077.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب حازم هالل حسين74882422427008087

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب سالم رباط بجاي74892422427008088

كلية االثار/جامعة الكوفة442.0063.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب قحطان زغير مكذل74902422427008094

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل563.0080.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب هشام جواد نعمه74912422427008095

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسمر باسم جواد حمود74922422427008105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيشروق حسين حمزة طاهر74932422427008106

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0076.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيشهد سالم ياسين دفار74942422427008108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0075.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيشهد علي محمد حسين74952422427008109

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيضحى ذياب محمد محسن74962422427008114

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0073.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيضحى عماد شالل محمد74972422427008115

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيطيبه عبد الكاظم عطار ناصر74982422427008118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0069.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغدير جبار محمد حسين74992422427008119

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغدير جواد كاظم جبر75002422427008120

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0090.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغدير فالح عطوان جياد75012422427008123

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيغسق سعد عيسى حسن75022422427008124

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0077.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمة حيدر جخين محسن75032422427008129

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0078.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمة راضي شاكر عباس75042422427008130

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل545.0077.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمة سعد فوزي جاسم75052422427008131

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة534.0076.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمة عبد الحسن حبيب ابو نيلة75062422427008132

كلية االثار/جامعة الكوفة457.0065.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمة قاسم وحيد محمد75072422427008135

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية688.0098.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمة محمد كاظم حمود75082422427008138

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيكريمه نجم عبد علي حمزه75092422427008139

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيلقاء جبار كاظم عطيه75102422427008142

كلية العلوم/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمريم فالح حسن جبر75112422427008147

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمشارق ابراهيم كاظم عبد الحسين75122422427008148

كلية العلوم/جامعة الكوفة618.0088.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينبأ حسين شهيد عليوي75132422427008149

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة502.0071.71ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينبأ عايد كاظم علي75142422427008150

كلية العلوم/جامعة كربالء611.0087.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينمارق ابراهيم كاظم عبد الحسين75152422427008153

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0085.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور احسان بنية كاظم75162422427008154

كلية التمريض/جامعة الكوفة669.0095.57ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور الهدى فالح رزاق حامد75172422427008156

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0081.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور سالم جبل عاشور75182422427008159

كلية االثار/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور سالم كاظم علي75192422427008160

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة528.0075.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينورس عباس عبد عباس75202422427008162
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كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينورهان عدي راهي عبود75212422427008163

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينورهان علي عباس مهول75222422427008164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيهاجر حيدر علي عبود75232422427008165

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0069.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيهاجر عباس عواد عبد الغني75242422427008166

كلية الزراعة/جامعة البصرة485.0069.29ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيبنين ثامر جبير حسون75252422427009002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياسماء عبود كريم صالح75262422427010002

كلية العلوم/جامعة القادسية595.0085.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيافكار حاتم مطرود مطشر75272422427010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياالء عواد جبار عبيس75282422427010006

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيانمار حاتم مطرود مطشر75292422427010007

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزهراء قاسم فرحان كريم75302422427010017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0074.14ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزينب جاسم ابو الهول محمد75312422427010020

كلية التربية/جامعة القادسية608.0086.86ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعذراء عدنان محيسن كاظم75322422427010025

كلية الزراعة/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيندى كاظم ساجت مرهج75332422427010037

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية533.0076.14ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيهبه سامي ابو الهول محمد75342422427010040

كلية التربية/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيهيام عايد حسن عبود75352422427010043

كلية االثار/جامعة القادسية467.0066.71ثانوية العدل المختلطةاحيائياالء جياد كاظم عطشان75362422427011001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة558.0079.71ثانوية العدل المختلطةاحيائيزينب ضياء اسماعيل حسون75372422427011005

كلية التربية/جامعة القادسية598.0085.43ثانوية العدل المختلطةاحيائيزينب علي شمران عنفيش75382422427011006

كلية االثار/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية العدل المختلطةاحيائيفاطمه هاشم عبد زيد عبد75392422427011009

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.0094.71ثانوية العدل المختلطةاحيائيمريم فارس كاظم عبود75402422427011010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء601.0085.86ثانوية العدل المختلطةاحيائينور اياد كريم زغير75412422427011013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية678.0096.86ثانوية تبارك المختلطةاحيائيامنه سالم عبد حمادي75422422427012003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0074.00ثانوية تبارك المختلطةاحيائيتبارك مهدي جالب حسين75432422427012004

كلية العلوم/جامعة القادسية592.0084.57ثانوية تبارك المختلطةاحيائيختام سالم موسى وناس75442422427012007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية تبارك المختلطةاحيائيزهراء عباس فرحان عمران75452422427012010

كلية العلوم/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية تبارك المختلطةاحيائيزينب عادل فيصل هدوان75462422427012012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيرنده جاسم كاطع جالب75472422427014002

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيزمن غانم عبيد عبدان75482422427014003

كلية الزراعة/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيزينب مشتاق محمود مهدي75492422427014006

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0082.29ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسجى كاظم نون ابوجديله75502422427014008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0086.14ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيسماح مهدي كريم حسن75512422427014009

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0089.43ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيعهد سالم عبيد عبدان75522422427014010

كلية االثار/جامعة القادسية471.0067.29ثانوية الرواد المختلطةاحيائيامنة حميد منهي علي75532422427017002

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء494.0070.57ثانوية الرواد المختلطةاحيائيبراء عزيز رحيم عبد75542422427017004

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء488.0069.71ثانوية الرواد المختلطةاحيائيدعاء صادق زيدان شنان75552422427017007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية الرواد المختلطةاحيائيرقية حسام جاسم صالح75562422427017009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط510.0072.86ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزينب حسام جاسم صالح75572422427017013

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0063.71ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزينب خضر جاسم عبد75582422427017014

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية633.0090.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزينب رحمان عبد الحمزة سلمان75592422427017015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل515.0073.57ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزينب مهدي طعمه عبد75602422427017016
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43ثانوية الرواد المختلطةاحيائيشيماء مازن قيس مغير75612422427017018

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية الرواد المختلطةاحيائيفاطمة سلمان محي علوان75622422427017022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14ثانوية الرواد المختلطةاحيائيفاطمة صادق زيدان شنان75632422427017023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الرواد المختلطةاحيائيكوثر نجم هداي عبود75642422427017024

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0080.29ثانوية الرواد المختلطةاحيائينسرين نجم موري محمد75652422427017028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية الرواد المختلطةاحيائيهجران عبد الحسين محمود حمزة75662422427017030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار515.0073.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيآيات كريم جاسم عكوش75672422427020001

كلية العلوم/جامعة القادسية584.0083.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسراء ناجح حسين علي75682422427020004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسيل حيدر هاتف امير75692422427020006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيامنه اسكندر علي كاظم75702422427020007

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية461.0065.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبراء علي عبد المحسن عبد االمير75712422427020011

كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0065.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبنين جبرائيل محمد حسين75722422427020012

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبيداء هالل ظاهر راهي75732422427020015

كلية التربية/جامعة القادسية611.0087.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك حيدر سرتيب خشان75742422427020016

كلية التربية/جامعة سامراء488.0069.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك عماد عمار ذرب75752422427020017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0073.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحوراء سعدون فالح هالل75762422427020020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيدنيا ماهر هادي ابراهيم75772422427020023

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل557.0079.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرسل غسان حمزه عبد الساده75782422427020025

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرفل جليل جبار شحتول75792422427020026

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0075.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرقيه علي عبد االمير كاظم75802422427020029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية683.0097.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب ازهر حميد محمد75812422427020034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب ثائر عباس حبيب75822422427020035

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط489.0069.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب صباح جبر جبال75832422427020036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0090.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيشيرين علي حسين جواد75842422427020044

كلية العلوم/جامعة القادسية594.0084.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيطلبه مكصد محسن عبد عون75852422427020046

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغدير ناظم محمد عباس75862422427020049

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية679.0097.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه صالح مهدي حسون75872422427020054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية627.0089.57ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه محمد عبادي عباس75882422427020056

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0089.29ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفضاء حكيم محمد ذرب75892422427020057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0086.00ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيكوثر باسم مراد باجي75902422427020058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة579.0082.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمريم ثعبان هريبد عبود75912422427020061

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمريم قاسم نعمه عليوي75922422427020063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنال فهد رحمان علوان75932422427020066

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائينور الهدى رائد حسن عوده75942422427020072

كلية االثار/جامعة القادسية444.0063.43ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيهناء حيدر كاظم عبادي75952422427020075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0067.71ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيوئام فاضل عباس كريم75962422427020076

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيوسن كامل طاهر عبد75972422427020077

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت484.0069.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائياطياب علي فاضل محمد75982422427022002

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيايه عماد ريسان ثامر75992422427022005

كلية التربية/جامعة القادسية570.0081.43ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيبنين حيدر عبد الحمزه كاظم76002422427022006
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التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيحوراء محمد عبود جابر76012422427022008

كلية العلوم/جامعة القادسية616.0088.00ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيرغد سجاد مجهول جياد76022422427022011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيروان حسن محسن حمزه76032422427022013

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0084.29ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيروال كاظم جواد كاظم76042422427022014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزهراء جواد كاظم كراوي76052422427022015

كلية االثار/جامعة الكوفة466.0066.57ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزهراء علي عبد كاظم76062422427022017

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزهراء غازي حسين علي76072422427022018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية477.0068.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزينب عباس جماح محمد76082422427022023

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة498.0071.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعواطف ستار خيط ابو العبس76092422427022031

كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيموده خالد ابراهيم رياح76102422427022038

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيهاله رائد رحيم عزيز76112422427022042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية680.0097.14ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيهبه محسن كاظم واجد76122422427022043

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيوسن رزاق عبد علي عبيد76132422427022044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29الخارجياتاحيائياديان ثابت سعدون مطلب76142422428050004

كلية الفقه/جامعة الكوفة482.0068.86الخارجياتاحيائياعراف جبار عوين عوده76152422428050014

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية447.0063.86الخارجياتاحيائيانوار صالح حاكم رسن76162422428050030

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29الخارجياتاحيائيبراء سليم عبدعلي عباس76172422428050050

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية646.0092.29الخارجياتاحيائيبنين سعد صالح مصيخ76182422428050060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0074.43الخارجياتاحيائيبنين كريم عبدالعزيز كريم76192422428050068

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0083.14الخارجياتاحيائيتبارك جليل ابراهيم ياسين76202422428050073

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86الخارجياتاحيائيتبارك فالح رزاق حامد76212422428050078

كلية التربية/جامعة القادسية578.0082.57الخارجياتاحيائيرسل عرفان نهاد عبدالحسن76222422428050121

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0074.86الخارجياتاحيائيرسل مهند كامل جالب76232422428050123

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0076.43الخارجياتاحيائيرضاء احمد شاكر مبدر76242422428050124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43الخارجياتاحيائيرقيه نجاح عوده حسون76252422428050126

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71الخارجياتاحيائيزهراء ابراهيم نعمه كاظم76262422428050134

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0075.86الخارجياتاحيائيزهراء علي جبر عباس76272422428050147

كلية العلوم/جامعة القادسية627.0089.57الخارجياتاحيائيزهراء محمد نعيم حموز76282422428050159

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة502.0071.71الخارجياتاحيائيزهراء ناصر حسين سعيد76292422428050162

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00الخارجياتاحيائيزهراء ناصر نور عبدالرضا76302422428050163

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية613.0087.57الخارجياتاحيائيزينب جبار شاهين سلمان76312422428050165

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00الخارجياتاحيائيزينب حسين جابر فزاع76322422428050168

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية460.0065.71الخارجياتاحيائيزينب صاحب عبس جرس76332422428050178

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0082.57الخارجياتاحيائيزينب طالب مريدي حمد76342422428050180

كلية العلوم/جامعة القادسية598.0085.43الخارجياتاحيائيزينب علي حسن عباس76352422428050185

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار515.0073.57الخارجياتاحيائيزينب كريم عبيد خليل76362422428050191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية478.0068.29الخارجياتاحيائيزينب محمد راضي خريبط76372422428050192

كلية الزراعة/جامعة القادسية423.0060.43الخارجياتاحيائيسجى يحيى راهي عاتي76382422428050202

كلية العلوم/جامعة المثنى581.0083.00الخارجياتاحيائيزهراء هاني صخر جعفر76392422428050206

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57الخارجياتاحيائيسماح جمال جواد كاظم76402422428050208
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كلية العلوم/جامعة القادسية606.0086.57الخارجياتاحيائيصفا مؤيد عيدان عباس76412422428050221

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43الخارجياتاحيائيعلياء اسماعيل جحيل ظاهر76422422428050233

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43الخارجياتاحيائيغدير هاشم عبد حميدي76432422428050238

كلية التربية/جامعة القادسية545.0077.86الخارجياتاحيائيفاطمه صدام عبدالحسين عبدالرضا76442422428050254

كلية التربية/جامعة القادسية561.0080.14الخارجياتاحيائيفاطمه فارس حسين سمير76452422428050258

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية651.0093.00الخارجياتاحيائينور ابراهيم عبدالحسين محمد76462422428050302

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية557.0079.57الخارجياتاحيائينور وسام هادي كريم76472422428050311

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0071.29الخارجياتاحيائيهدى حسين هادي حمزه76482422428050324

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43الخارجياتاحيائيهدى علي عبيد جلوب76492422428050325

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية430.0061.43الخارجياتاحيائيورود عمار مايد عباس76502422428050334

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية599.0085.57اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيصالح حمزة عصوات فليح76512422511008007

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0073.00اعدادية النضال للبنينتطبيقياحمد سهل وبدان حنوف76522422511009002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0077.00اعدادية النضال للبنينتطبيقيامير جاسم خميس عباس76532422511009006

كلية العلوم/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسن طالب دحام عيسى76542422511009009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية النضال للبنينتطبيقيرعد نبهار محمد غاوي76552422511009019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية451.0064.43اعدادية النضال للبنينتطبيقيسمير مهدي رواك علوان76562422511009024

كلية القانون/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية النضال للبنينتطبيقيضاحي جفات دخين احمد76572422511009027

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0083.29اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي حسن جشعم عيسى76582422511009032

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي صالح كريم محمد76592422511009034

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي عبد االمير عبد العزيز جابر76602422511009035

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0061.43اعدادية النضال للبنينتطبيقيعيسى حسن عبد العزيز جابر76612422511009037

كلية العلوم/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية النضال للبنينتطبيقيمسلم حسين شنابه دويش76622422511009048

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية النضال للبنينتطبيقيمسلم نبهار محمد غاوي76632422511009050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0062.86اعدادية النضال للبنينتطبيقيمصطفى فاضل رزيج محمد76642422511009053

كلية التربية/جامعة سامراء456.0065.14اعدادية النضال للبنينتطبيقيملحان بناك جادر فهد76652422511009054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57اعدادية النضال للبنينتطبيقيمهدي سعيد عبد العزيز جابر76662422511009057

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى550.0078.57اعدادية النضال للبنينتطبيقيهادي عبد هللا عويز وذاح76672422511009060

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء515.0073.57اعدادية النضال للبنينتطبيقيياسين سجاد كاظم علي76682422511009061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة الكوفة591.0084.43اعدادية الشامية للبنينتطبيقياحمد حسين عبد الزهره مهدي76692422511010001

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية الشامية للبنينتطبيقيحاتم عبادي نحاري عمران76702422511010011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية618.0088.29اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعبد هللا جبار حمود بحير76712422511010018

كلية العلوم/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعقيل نذير فنجان شمخي76722422511010020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0063.71اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعلي محمد عبودي مزهر76732422511010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0065.00اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعلي منصور حسين مزهر76742422511010028

كلية العلوم/جامعة القادسية493.0070.43اعدادية الشامية للبنينتطبيقيمحمد حياوي كريم كيطان76752422511010036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء539.0077.00اعدادية الشامية للبنينتطبيقييونس صادق تومان شمخي76762422511010047

كلية القانون/جامعة القادسية563.0080.43اعدادية غماس للبنينتطبيقياحمد رحمن مشكور مطلق76772422511011001

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء485.0069.29اعدادية غماس للبنينتطبيقياحمد عبد الزهره عبد الساده خفيف76782422511011003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى619.0088.43اعدادية غماس للبنينتطبيقيجبار عبد كريم وحيد دوهان76792422511011007

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473.0067.57اعدادية غماس للبنينتطبيقيحسن احمد عبد مروه76802422511011010
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى567.0081.00اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي ذياب سرحان فنخير76812422511011025

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية غماس للبنينتطبيقيمؤمل فاضل يوسف كريم76822422511011032

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة546.0078.00اعدادية غماس للبنينتطبيقيمحمد فاضل يوسف كريم76832422511011034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية غماس للبنينتطبيقيمصطفى عباس راهي عبد الحمزه76842422511011036

كلية التربية/جامعة القادسية513.0073.29ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقياثير حيدر عساف شناوة76852422511014001

كلية التربية/جامعة القادسية555.0079.29ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين حميد ظاهر حسن76862422511014007

كلية التربية/جامعة القادسية480.0068.57ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحمود قاسم عبد الحمزه غالب76872422511014010

كلية العلوم/جامعة القادسية535.0076.43ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحيدر رحيم علوان عزيز76882422511014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0062.43ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيصالل حامد غانم عبد الزهرة76892422511014019

كلية العلوم/جامعة القادسية523.0074.71ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعباس احمد عبود بداوي76902422511014020

كلية التربية/جامعة القادسية522.0074.57ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعباس خضير عبد الزهرة زغير76912422511014021

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية545.0077.86ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعبد هللا تكليف محمد حمزه76922422511014023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0063.00ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعقيل رحمن عبيد عبار76932422511014024

كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي عقيل رحمان عمران76942422511014027

كلية التربية/جامعة القادسية524.0074.86ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الكاظم مكسور76952422511014030

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيفاهم كريم خفيف حجي76962422511014035

كلية العلوم/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيفرحان لطيف عبد الكاظم سلطان76972422511014036

كلية التربية/جامعة سامراء506.0072.29ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيقاسم كريم خفيف حجي76982422511014037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمثنى محمد فارس منسي76992422511014041

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت601.0085.86ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد ناصر لطيف عبد الحسين77002422511014045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد هاتف جبير عبد77012422511014046

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء668.0095.43ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد هاشم سالم سعيد77022422511014047

كلية الزراعة/جامعة القادسية425.0060.71ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمرتضى تعبان عبيد عبار77032422511014049

كلية العلوم/جامعة القادسية632.0090.29ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسن هاشم رهيط77042422511014052

كلية التربية/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيهاني عدنان شالل صدام77052422511014056

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقييحيى عباس ضايف ماهو77062422511014058

كلية التربية/جامعة سامراء494.0070.57ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعباس رياض جياد حمود77072422511014059

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة528.0075.43اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياحمد عباس عبد هادي77082422511015002

كلية التربية/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيباقر هالل جبار مغير77092422511015006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسن حمزه صالح كيطان77102422511015007

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيسجاد حسين هادي محمد77112422511015015

كلية التربية/جامعة القادسية461.0065.86اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعباس فاضل جياد حسن77122422511015022

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي رشيد عبيد مرهون77132422511015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية443.0063.29اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي سليم منديل عبد77142422511015026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمقتدى عامر صبر بلبوص77152422511015038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية423.0060.43اعدادية نفر للبنينتطبيقيحسن جميل حمزة شبوط77162422511020003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية نفر للبنينتطبيقيرضا عباس صبر حسين77172422511020006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك524.0074.86اعدادية نفر للبنينتطبيقيكرار عباس عبد مهدي77182422511020009

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية478.0068.29اعدادية نفر للبنينتطبيقيمؤمل جبار علي دنان77192422511020010

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية نفر للبنينتطبيقيمسلم عدنان راضي كاظم77202422511020017
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كلية التربية /جامعة الحمدانية454.0064.86اعدادية الرسول للبنينتطبيقيأحمد رياض خضير مالخ77212422511026002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الرسول للبنينتطبيقيحسن علي حربي دنيف77222422511026009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعالء عارف حرجان خطار77232422511026021

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء443.0063.29اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي صباح محمود جبار77242422511026022

كلية العلوم/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحمد يوسف غثيث عطية77252422511026029

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمسلم كريم ربيط عليوي77262422511026032

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمصطفى صالح هادي محمد77272422511026033

كلية االثار/جامعة القادسية428.0061.14اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد عبد الخالق شبل مشجل77282422511027003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية555.0079.29اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد معن حسن عبود77292422511027004

كلية االثار/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين شعوب حسن عبد نور77302422511027008

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي باجي زغير77312422511027009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين ياس خضير عيسى77322422511027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزيد فراس محمد جاسم77332422511027016

كلية العلوم/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد دايخ عينون مجهول77342422511027017

كلية الزراعة/جامعة القادسية427.0061.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي جبران عبد االمير خطار77352422511027023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي حسن فخري كريم77362422511027024

كلية التربية/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي ماجد مطشر جابر77372422511027025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية586.0083.71اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد باقر عادل غالي واوي77382422511027032

كلية العلوم/جامعة القادسية597.0085.29اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد حسين طالب عبد الرحيم77392422511027033

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد ناهض شاروط رهك77402422511027034

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم سلبوح77412422511027035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى مازن امبادر سلمان77422422511027036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيجمال رحم صاحب عرب77432422511028004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء551.0078.71اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين فاضل عبد الكاظم مريهج77442422511028008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيزيد علي حسن جاكه77452422511028013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر443.0063.29اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيسجاد رحيم دبيب سلمان77462422511028014

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيسجاد كاظم جاسم حمزه77472422511028017

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية479.0068.43اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيطيف علي عبيد صادق77482422511028020

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعباس رزاق جهاد عبد هللا77492422511028021

كلية التربية/جامعة القادسية462.0066.00اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعباس نعيم ناهي مزهر77502422511028023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى517.0073.86اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي عباس حسون كرز77512422511028029

كلية التربية/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية النجدين للبنينتطبيقياحمد ياسر كريدي حاوي77522422511033002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى617.0088.14اعدادية النجدين للبنينتطبيقيبهاء الدين علي حسين رضا77532422511033003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية النجدين للبنينتطبيقيحيدر رحيم محمد برهان77542422511033008

كلية العلوم/جامعة القادسية497.0071.00اعدادية النجدين للبنينتطبيقيعباس عامر كدر محمد77552422511033011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية النجدين للبنينتطبيقيعبد هللا سالم حطحوط عبد العباس77562422511033012

كلية التربية/جامعة القادسية617.0088.14اعدادية النجدين للبنينتطبيقيعلي الرضا حسين خماس سهيل77572422511033014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية النصر للبنينتطبيقيثمين عصام داود لفته77582422511034004

كلية العلوم/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسن حازم حسين لياون77592422511034009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية النصر للبنينتطبيقيداخل هادي داخل لفته77602422511034014
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كلية التربية/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية النصر للبنينتطبيقيسجاد نبيل عبد الزهره علي77612422511034016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية النصر للبنينتطبيقيسعود عالوي شياع جريص77622422511034018

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي اكبر حيدر خزعل شفيق77632422511034022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0066.57اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي صباح عبد جواد77642422511034023

كلية التربية/جامعة القادسية495.0070.71اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي عبيد سوادي مطر77652422511034025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية النصر للبنينتطبيقيغازي عبد الكاظم كريدي حاوي77662422511034029

كلية العلوم/جامعة القادسية547.0078.14اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمود يونس دخيل نصيب77672422511034041

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد ثامر جبار عبود77682422511036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0062.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير علي عبد األمير صاحب77692422511036008

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيأمين علي حسين خشين77702422511036009

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين احمد حميد علي77712422511036014

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء491.0070.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين حيدر مهدي عكيب77722422511036015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي حسين محمد77732422511036019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى602.0086.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا جبار77742422511036021

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0072.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين فراس صالح مهدي77752422511036023

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى604.0086.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر أحمد فاضل طه77762422511036027

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد علي حسين رشيد77772422511036032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0085.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد بهاء محمد حسن77782422511036034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس علي عبد الكاظم شعالن77792422511036041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس منعم غانم محمد77802422511036042

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء464.0066.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعالء الدين رائد عبد المنعم سلمان77812422511036045

كلية العلوم/جامعة القادسية501.0071.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي تحسين عبد الجليل حسين77822422511036047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0062.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي خالد محمود سلطان77832422511036050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0063.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي رحيم خضير عباس77842422511036051

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية593.0084.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ظاهر جبر يونس77852422511036052

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي هيثم نعيم ناصر77862422511036055

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية564.0080.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكاظم عبد العظيم كاظم جاسم77872422511036058

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى إبراهيم ياسين عبد الكريم77882422511036063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة القادسية602.0086.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحسن قصي عبد هللا علي77892422511036064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0080.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد اثير جبر حمدان77902422511036065

كلية القانون/جامعة القادسية595.0085.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم تومان جبير77912422511036068

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية622.0088.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر هاتف شاكر77922422511036072

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية493.0070.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فوزي عوده كاظم77932422511036075

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر احمد جبار هادي77942422511036076

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية505.0072.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر يونس ناهر شالهي77952422511036080

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية624.0089.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهدي هاني سحيب حمد77962422511036082

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية الصدرين للبنينتطبيقياحمد عالء قزموز جبر77972422511037002

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسن عماد عواد عبد77982422511037004

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى469.0067.00اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسن جواد كاظم شالل77992422511037005

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0063.71اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسيف علي حسين عبد الساده78002422511037016
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قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0095.14اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعدنان سلمان اجريد محمد78012422511037019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي ثامر عبد زيد خضر78022422511037020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحيدر حسين كاظم حسين78032422511038005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيسيف علي عكموش نعمه78042422511038008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي حمزه كاظم حسين78052422511038009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة المثنى602.0086.00اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي محمود شاكر كاظم78062422511038010

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0070.29اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيكرار حمود زغير حمود78072422511038011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية595.0085.00اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيكرار سالم جابر مغير78082422511038012

قسم تقنيات الميكانيك-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمصطفى بهجت عبيد راهي78092422511038015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمصطفى حسن جواد كاظم78102422511038016

كلية التربية/جامعة القادسية465.0066.43ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسن داخل عبد االمير عبيد78112422511040004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي لطيف جاسم محل78122422511040009

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0063.57اعدادية التفوق للبنينتطبيقيامير ثامر غالي جاسم78132422511042004

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء456.0065.14اعدادية التفوق للبنينتطبيقيجعفر سعيد جبار سلمان78142422511042006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين رياض عمران عبيس78152422511042007

كلية التربية/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس فاضل صدام زغير78162422511042013

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء425.0060.71اعدادية التفوق للبنينتطبيقيليث ثائر يحيى عبد78172422511042018

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمرتضى جبار ناصر حسين78182422511042025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت517.0073.86اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمرتضى كريم جبار جاسم78192422511042027

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء455.0065.00اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمنتظر قاسم حسين حمزة78202422511042029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيعلي جبار ماشي حسن78212422511043010

كلية التربية/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيعلي حيدر مسعود عبد الحسين78222422511043011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء433.0061.86اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقياحمد رامي خضير عبيس78232422511044001

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء444.0063.43اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيارشد هادي حسين مالوح78242422511044004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0064.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحسين جبار فضل مطر78252422511044008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحسين عدنان فنان هاشم78262422511044014

كلية العلوم/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيحيدر عوده بشير عيد78272422511044020

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيسيف سعد ناصر حسين78282422511044023

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيضياء حسين كاظم بشبوش78292422511044025

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء454.0064.86اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعباس سعد مجيد صبح78302422511044026

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم نور جعفر78312422511044028

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي رسول محيوي جبار78322422511044031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي محمد صالح خليل78332422511044033

كلية التربية/جامعة القادسية476.0068.00اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي محمد مشنك حسين78342422511044034

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0093.71اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيكرار جايش محيوي جبار78352422511044037

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية494.0070.57اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد نمير تركي عطيه78362422511044042

كلية العلوم/جامعة القادسية505.0072.14اعدادية الغدير للبنينتطبيقياحمد حسن هليل حميدي78372422511045003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية601.0085.86اعدادية الغدير للبنينتطبيقياحمد شاكر ريكان شعالن78382422511045004

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية549.0078.43اعدادية الغدير للبنينتطبيقيامير رائد علي خضير78392422511045007

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية الغدير للبنينتطبيقيامير عباس كاظم غضبان78402422511045008
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قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0076.29اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحسين ماجد محسن عبد78412422511045013

كلية العلوم/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحيدر سالم عبد الكاظم سلمان78422422511045016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية571.0081.57اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحيدر صادق ناجح مراد78432422511045017

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية الغدير للبنينتطبيقيصادق مهدي محمد سرحان78442422511045021

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية570.0081.43اعدادية الغدير للبنينتطبيقيطيف حبيب يونس حسين78452422511045022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية449.0064.14اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعباس فاضل عكموش كاظم78462422511045023

كلية العلوم/جامعة القادسية527.0075.29اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم سلمان78472422511045031

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية536.0076.57اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي وسام حامد طاهر78482422511045032

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية الغدير للبنينتطبيقيغيث حبيب يونس حسين78492422511045033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل543.0077.57اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد حسن78502422511045041

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0064.14اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمصطفى عمار سعيد فضل78512422511045043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمنتظر عقيل حمود جاسم78522422511045046

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0066.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقياحمد حسين عليوي بشكير78532422511052001

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقياحمد محمد تركي جبار78542422511052005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة668.0095.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقياحمد محمد جبار زيارة78552422511052006

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0073.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقياحمد وسام عبد الرزاق مسلم78562422511052007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية561.0080.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيامير اسعد علي سفيح78572422511052008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية553.0079.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيباقر علي حميد ساير78582422511052011

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيبشير محمد عباس بريسم78592422511052012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيحسين مثنى مشعل سالم78602422511052019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية585.0083.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيزيد احمد حسين براز78612422511052021

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت636.0090.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيزين العابدين كريم عبد الحمزه وهد78622422511052023

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء446.0063.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيسجاد باسم حمزه سالم78632422511052024

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعباس خالد رسن ربيج78642422511052026

كلية العلوم/جامعة القادسية558.0079.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعبد الرزاق محمد عبد الرزاق عبود78652422511052029

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعبد الهادي حيدر عبد الهادي احمد78662422511052032

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت609.0087.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعلي ارشد عجيل إسماعيل78672422511052034

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية587.0083.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعلي امير مهدي عباس78682422511052035

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية490.0070.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعلي جعفر عبد هللا كاظم78692422511052037

كلية القانون/جامعة القادسية518.0074.00اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعلي نعمه عبد طاهر78702422511052045

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0071.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيعلي نهاد كاظم حنون78712422511052046

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقياحمد عادل شليج راهي78722422511052049

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمحمد باقر محمد تركي جبار78732422511052051

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية523.0074.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمحمد صالح عبد حسين78742422511052056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمحمد عبد الجبار حبيب عباس78752422511052057

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمحمد قاسم عبد كاظم78762422511052060

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.0099.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمحمد ميثم كاظم فاضل78772422511052061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى544.0077.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمرتضى احمد عليوي حمزه78782422511052063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمرتضى حسين كاظم خنجر78792422511052064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى548.0078.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمصطفى حسين شاتول عاشور78802422511052065
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية671.0095.86اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمصطفى عماد هادي حسن78812422511052066

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0069.57اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمعتز وليد صالح عبد78822422511052069

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمقتدى عماد غالي واوي78832422511052070

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمنتظر خليل محسن راجح78842422511052073

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0084.29اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقيمنتظر محمد كامل دغيش78852422511052074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى551.0078.71اعدادية قتيبة للبنين الثانيةتطبيقييوسف حيدر بخيت محمد78862422511052076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0064.00ثانوية التراث األهلية للبنينتطبيقيسيف حيدر جعفر جاسم78872422513001008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية التراث األهلية للبنينتطبيقيعلي احمد صالح محمد78882422513001010

كلية االثار/جامعة القادسية432.0061.71ثانوية التراث األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين مير78892422513001016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء431.0061.57ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيحسين قصي عبد العظيم مروة78902422513004002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0095.86ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقياحمد تدبار محسن فهد78912422513010001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0089.57ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيجعفر رياض كاظم حسن78922422513010002

كلية التربية/جامعة الكوفة464.0066.29ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسن عباس حمزه حسين78932422513010003

كلية التربية/جامعة القادسية484.0069.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسن عدنان مالك عبد78942422513010004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت525.0075.00ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيرضا شهيد محمد عبد78952422513010008

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيقيس ناظم وحيد دوهان78962422513010013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0084.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمثنى نعمان عبد العالي كريم78972422513010014

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء474.0067.71ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل عطشان كنزوع78982422513010016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة كربالء603.0086.14ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد الحسين حميد78992422513010018

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ظاهر محسن فهد79002422513010019

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيموسى سمير تومان حنون79012422513010020

كلية العلوم/جامعة الكوفة492.0070.29ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيوليد خالد جحيل حنون79022422513010021

كلية التربية/جامعة القادسية466.0066.57ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقييحيى دريس عبد العالي فاهم79032422513010022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية481.0068.71ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينتطبيقيجعفر جالل صبحي فاضل79042422513013001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد زباله صالل79052422513013006

كلية العلوم/جامعة القادسية492.0070.29ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينتطبيقيساجد كاظم جبار شوجان79062422513013007

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت594.0084.86ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محسن علي عذيبي79072422513013015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسين مالك79082422513016002

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيعلي اسد عبد الحسين مالك79092422513016006

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيمؤمل كاظم شريف خضير79102422513016007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية470.0067.14ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد جليل كاظم79112422513016010

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية508.0072.57ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقييحيى فليح كوكز حميدي79122422513016011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء425.0060.71ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيامير مجيد غازي جبر79132422513017002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0084.00ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين راجي رهيف حمزه79142422513017004

كلية التربية/جامعة القادسية551.0078.71ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين سعد عبد الزهره طويش79152422513017005

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير عايش صحن79162422513017007

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء430.0061.43ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين سالم جعفر راضي79172422513017010

كلية القانون/جامعة القادسية577.0082.43ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيعباس حسن كاظم عبيس79182422513017011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية441.0063.00ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيعزيز شهيد فنجان شمخي79192422513017013

كلية العلوم/جامعة القادسية483.0069.00ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيعالء عبد الكاظم عبيس علوان79202422513017014
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقينصر هللا احمد نجم عبد79212422513017019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين كريم حسن79222422515001016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيحسين تمكين كامل عبد الحسن79232422515002005

كلية التربية/جامعة القادسية530.0075.71ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيحيدر عمران كريم عذاب79242422515002007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيعظيم حسن عبد الكاظم رجاب79252422515002009

كلية العلوم/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيعمار علي عبد الكاظم عجيل79262422515002011

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيضرغام رسول عيسى حسن79272422515004023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعباس محمد بردي صكر79282422515004026

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية477.0068.14اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي اسعد هالل راضي79292422515004028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الجليل حسن79302422515004029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء420.0060.00اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد رزاق شطب يونس79312422515004043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0065.29اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رياض كاظم عودة79322422515004049

كلية العلوم/جامعة الكوفة522.0074.57اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فارس برو عزيز79332422515007014

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0063.00اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعنوان حسين علي جبر79342422515007018

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00ثانوية آل بدير المسائية للبنينتطبيقيعلي مشتاق طالب كوكز79352422515009008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل476.0068.00ثانوية آل بدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد نعيم عبيد مريد79362422515009009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيحسن علي حسين رويلي79372422515015002

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء480.0068.57ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيعلي احمد هالل راضي79382422517004003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0065.14ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيعلي ماجد حسن راجي79392422517004004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط475.0067.86ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقياحمد عدنان حاتم غازي79402422517008001

كلية العلوم/جامعة القادسية490.0070.00ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحمد يحيى صالل حمود79412422517008004

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0068.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيكرار باسم محمد كوره79422422517008006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية465.0066.43ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيمحمد ناظم محسن عباس79432422517008007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيعلي حيدر مهدي جبر79442422517019007

قسم التعدين-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل615.0087.86ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمحمد جبار حمزه شحتول79452422517019009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمحمد حسن علي شمران79462422517019010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية516.0073.71الخارجيونتطبيقيحسين عالء كاظم علوان79472422518001047

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان661.0094.43الخارجيونتطبيقيسجاد نجم عبد خضير79482422518001075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0084.86الخارجيونتطبيقيكرار حيدر اسود حمد79492422518001122

كلية العلوم/جامعة القادسية587.0083.86الخارجيونتطبيقيمحمد رابح شنان جياد79502422518001139

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0084.29الخارجيونتطبيقيمقتدى احمد كاظم بتور79512422518001172

كلية العلوم/جامعة القادسية649.0092.71اعدادية خديجة للبناتتطبيقيزهراء محمود طه عثمان79522422522001003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة660.0094.29اعدادية خديجة للبناتتطبيقيطيبه حسام عيسى عبد الرضا79532422522001005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة427.0061.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيايات محمد عبد الحسين مجلي79542422522003007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0062.29اعدادية سكينة للبناتتطبيقيبنين اركان خضير عبيد79552422522003010

كلية العلوم/جامعة القادسية482.0068.86اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرحاب فرهود حمادي حسن79562422522003013

كلية التربية/جامعة القادسية609.0087.00اعدادية سكينة للبناتتطبيقيطفوف جاسم حمود نعمه79572422522003022

كلية العلوم/جامعة القادسية515.0073.57اعدادية سكينة للبناتتطبيقيعلياء فلك جدعان شناوه79582422522003023

كلية العلوم/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية سكينة للبناتتطبيقيولدان فريد طوفان حمزه79592422522003032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة438.0062.57ثانوية غزة للبناتتطبيقياسراء خلصان سلمان سرحان79602422522007001
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كلية العلوم/جامعة الكوفة662.0094.57ثانوية غزة للبناتتطبيقيتبارك حيدر ميري سعيد79612422522007006

كلية العلوم/جامعة الكوفة652.0093.14ثانوية غزة للبناتتطبيقيخديجه عبد العباس سليم عبد الرضا79622422522007008

كلية التربية/جامعة القادسية501.0071.57ثانوية غزة للبناتتطبيقيرسل حميد حسين حربي79632422522007009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0075.00ثانوية غزة للبناتتطبيقيفاطمه حسين عبد هللا محسن79642422522007017

كلية العلوم/جامعة القادسية539.0077.00اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرهام عبد االمير عبد علكم79652422522008002

كلية العلوم/جامعة القادسية530.0075.71اعدادية التحرير للبناتتطبيقيطيبه خالد عبد حسن79662422522008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية التحرير للبناتتطبيقيفاطمه سليم محسن مطر79672422522008005

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيازل صادق عنون مهدي79682422522013001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية447.0063.86اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيايات فؤاد خضر موحان79692422522013003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0061.86اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيبتول سلطان كريم حسين79702422522013005

كلية التربية/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيدنيا قيس جعفر شهيد79712422522013010

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية517.0073.86اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرباب سلمان جالب حسين79722422522013011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بابل506.0072.29اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيشهد اسعد علي محمد79732422522013015

كلية العلوم/جامعة القادسية503.0071.86اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيضحى ميثم حسن عبود79742422522013017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينور علي حسن عبد الحسين79752422522013022

كلية العلوم/جامعة القادسية537.0076.71اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيهدى خالد بدر دحدوح79762422522013024

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيوالء طالب جبر عبد علي79772422522013026

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0076.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء صافي محي ديوان79782422522020001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية الفردوس للبناتتطبيقياسراء سعد كريم حنون79792422522023001

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيانتظار بدر مشجل طراد79802422522023002

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية616.0088.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيأماني نعيم عكار حسين79812422522026001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0083.14اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيتبارك صبار عبيد والي79822422522026004

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيتبارك علي نور عباس79832422522026005

كلية التربية/جامعة القادسية474.0067.71اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد زيد مرزة79842422522026006

كلية العلوم/جامعة القادسية645.0092.14اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيحوراء كاظم حمادي حسين79852422522026008

كلية التربية/جامعة القادسية472.0067.43اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيرسل مشتاق طالب جساب79862422522026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية439.0062.71اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيرغد عدنان عوده كاظم79872422522026010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيرقيه احمد طعمه هريس79882422522026011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0064.29اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء عامر محمد علي عبد79892422522026015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل436.0062.29اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزينب قاسم محمد يوسف79902422522026019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية525.0075.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيسرى حميد مسعد علي79912422522026025

كلية العلوم/جامعة القادسية552.0078.86اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيشهد حميد عبود عباس79922422522026027

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيغسق محمد عليوي عبد الحسين79932422522026029

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيكوثر عبد الساده كاظم شمران79942422522026032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيمريم قاسم عزيز مريجن79952422522026033

كلية العلوم/جامعة الكوفة541.0077.29اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيندى جواد كاظم نعمه79962422522026035

كلية التربية/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينور الهدى عبد االمير حسن طاهر79972422522026036

كلية التربية/جامعة القادسية457.0065.29اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينور الهدى علي كريم عبد الرضا79982422522026037

كلية العلوم/جامعة القادسية621.0088.71اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينور علي محمد شمخي79992422522026041

كلية العلوم/جامعة القادسية506.0072.29اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيهاجر خالد حالوب جحيل80002422522026043
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرسل حسين ذعذاعه محي80012422522039005

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء خالد جابر جاسم80022422522039007

قسم المنشأت والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة520.0074.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيساره باسم محمد يوسف80032422522039008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه صائب كزار عبيد80042422522039012

كلية التربية/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفيد حازم محمد يوسف80052422522039013

كلية التربية/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم انور فليح حسن80062422522039015

كلية القانون/جامعة القادسية538.0076.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهجران فرات جزار جميل80072422522039017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة444.0063.43اعداديه يافا للبناتتطبيقيحوراء دواس كريم حبتر80082422522040004

كلية القانون/جامعة القادسية493.0070.43اعداديه يافا للبناتتطبيقيرواء احسان حميد بيده80092422522040008

كلية التربية/جامعة القادسية481.0068.71اعداديه يافا للبناتتطبيقيزهراء ناجح عجيل نون80102422522040011

كلية العلوم/جامعة الكوفة513.0073.29اعداديه يافا للبناتتطبيقيزينب داود نعمه كاظم80112422522040012

كلية العلوم/جامعة الكوفة511.0073.00اعداديه يافا للبناتتطبيقيميسره عبد الهادي ديوان كامل80122422522040015

كلية العلوم/جامعة القادسية551.0078.71اعداديه يافا للبناتتطبيقينباء ناجي جبر ناجي80132422522040016

كلية العلوم/جامعة القادسية605.0086.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقياستبرق حاتم ريشان جبح80142422522047001

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية العروبة للبناتتطبيقياسراء حبيب عبد فارس80152422522047002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية574.0082.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيأميمة كريم محسن حمزه80162422522047003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل467.0066.71اعدادية العروبة للبناتتطبيقيآيات رزاق عبد الكاظم دهش80172422522047004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0086.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيآيات محمد عبد الواحد ريكان80182422522047006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة639.0091.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيأيات صادق دكمان نغماش80192422522047007

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقيتقى رافد محمد علي عبد الكاظم80202422522047013

كلية التربية/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقيحوراء خضير عباس حياوي80212422522047016

كلية العلوم/جامعة القادسية556.0079.43اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرسل اثير كاظم هارف80222422522047017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة425.0060.71اعدادية العروبة للبناتتطبيقيريتاج محمود موسى شمران80232422522047019

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب سعد جاسم محمد80242422522047020

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية544.0077.71اعدادية العروبة للبناتتطبيقيغفران باسم كرم عمران80252422522047023

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0080.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه حيدر محمد كاظم80262422522047024

كلية التربية/جامعة القادسية520.0074.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه خضر عبد العباس حسين80272422522047025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل429.0061.29اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الجبار مهدي عكله80282422522047026

كلية القانون/جامعة القادسية512.0073.14اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفدك منذر نعمه عليوي80292422522047031

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية العروبة للبناتتطبيقينعم احسان فوزي علوان80302422522047034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية العروبة للبناتتطبيقينورس نائل محسن كريم80312422522047035

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية528.0075.43اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقياالء حيدر علي خليل80322422522051001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيايات ضياء عبد الزهره كاظم80332422522051002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيدعاء مهدي صالح عريبي80342422522051006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0065.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيدينا فليح حسن جحيل80352422522051007

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيرسل احمد علي عبد80362422522051008

كلية التربية/جامعة القادسية469.0067.00اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيزهراء عماد عبد االمير هاشم80372422522051011

قسم الطرق والنقل-كلية الهندسة/جامعة القادسية510.0072.86اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيزهراء مقاتل خالد محمد80382422522051012

كلية القانون/جامعة القادسية531.0075.86اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيزينب قاسم سعدون دهش80392422522051016

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار660.0094.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيزينب كريم دكسن رسن80402422522051017
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كلية التربية/جامعة القادسية567.0081.00اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيسارة حسين زوري عبد80412422522051019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل676.0096.57اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيساره علي عبد الباري محمد80422422522051020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية436.0062.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيساره محمد عوده جاسم80432422522051021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيسبأ سعد سلمان جاسم80442422522051022

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل654.0093.43اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيشهد رافع هادي جودي80452422522051026

كلية الزراعة/جامعة القادسية421.0060.14اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيشهد صفاء كامل جاسم80462422522051027

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيشهد عماد طالب موسى80472422522051028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية566.0080.86اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيشهد كحط ناصر حسين80482422522051029

كلية التربية/جامعة القادسية465.0066.43اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر شاكر راضي80492422522051031

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد االمير حمزه80502422522051032

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء450.0064.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيفاطمه ماجد محمد جلوب80512422522051036

كلية العلوم/جامعة القادسية529.0075.57اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيكوثر قاسم يوسف كنيوي80522422522051038

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيمريم محمد ياسر عبد80532422522051039

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية431.0061.57اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقينور الهدى محمد عبد هللا مهدي80542422522051042

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية611.0087.29اعدادية دمشق الثانية للبناتتطبيقيهبة احمد كاظم جالب80552422522051044

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيرتاج حسام جاسم محمد80562422524004001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية443.0063.29ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتتطبيقيشهد مؤيد رسمي ناصر80572422524008001

كلية التربية/جامعة القادسية504.0072.00اعدادية الثقلين االهلية للبناتتطبيقيايات حماده محي عبد الحسين80582422524014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية الثقلين االهلية للبناتتطبيقيحوراء احمد تركي مويشي80592422524014002

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الثقلين االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد عبد الحسين رسوم80602422524014003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كربالء684.0097.71اعدادية الثقلين االهلية للبناتتطبيقيزينب فارس حميد عبد االمير80612422524014005

كلية العلوم/جامعة القادسية593.0084.71ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيدعاء محمود صبيح عبد الحسين80622422524023001

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيروان رياض عبد الجليل خليل80632422524023002

كلية التربية/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيطلبه صادق كاظم ديوان80642422524023003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة470.0067.14ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهبه جبار حريجه كشيش80652422526001011

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية449.0064.14ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيغفران سالم حمزة نعمة80662422527008001

كلية العلوم/جامعة القادسية471.0067.29ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيهدى محمد عبيد عبود80672422527008002

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيبنين مهند حامد حسين80682422527019002

كلية التربية/جامعة القادسية479.0068.43ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيسجى ستار جابر شالل80692422527019003

كلية التربية/جامعة القادسية476.0068.00ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقينبأ تحسين علي شمخي80702422527019006

كلية التربية/جامعة القادسية503.0071.86الخارجياتتطبيقياصيل عبدالرضا شنشول عبيد80712422528050004

كلية العلوم/جامعة القادسية609.0087.00الخارجياتتطبيقيبنين يونس مع هللا دوهان البوحي هللا80722422528050010

كلية العلوم/جامعة القادسية508.0072.57الخارجياتتطبيقيحوراء عواد محمد سريح80732422528050015

كلية العلوم/جامعة القادسية474.0067.71الخارجياتتطبيقيغدير عالء علي جاسم80742422528050040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية446.0063.71الخارجياتتطبيقيمروه احمد طه عثمان80752422528050045

كلية العلوم/جامعة القادسية564.0080.57الخارجياتتطبيقيمريم حسين مزهر محيسن80762422528050046

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية451.0064.43الخارجياتتطبيقيبنين سعد جابر رسن80772422528050059

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية458.0065.43اعدادية التفوق للبنينفنوناحمد قاسم محمد جابر80782422611042002

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية475.0067.86اعدادية التفوق للبنينفنونحسين يامر جاسم كريم80792422611042005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية التفوق للبنينفنونحيدر كافي نعمه خلف80802422611042006
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل449.0064.14اعدادية التفوق للبنينفنونسجاد صادق كريم عبد الحسن80812422611042007

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية511.0073.00اعدادية التفوق للبنينفنونسجاد محمد حمود طوفان80822422611042008

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية483.0069.00اعدادية التفوق للبنينفنونعبد هللا اسعد عبود لعيبي80832422611042009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل616.0088.00اعدادية التفوق للبنينفنونعلي حسن كامل جواد80842422611042010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى563.0080.43اعدادية التفوق للبنينفنونمحمد رضا عالء حسن صادق80852422611042011

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية500.0071.43اعدادية التفوق للبنينفنونمحمد صباح ابو حنة عباس80862422611042012

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية التفوق للبنينفنونمهدي صالح هاشم جدوع80872422611042013

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية497.0071.00ثانوية الوفاء للبناتفنونآيه خالد جواد سرحان80882422622046001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية578.0082.57ثانوية الوفاء للبناتفنونايات يحيى عبد حمزه80892422622046002

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14ثانوية الوفاء للبناتفنونبنين حيدر كاظم جعفر80902422622046003

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية641.0091.57ثانوية الوفاء للبناتفنونحوراء علي زكي نعيم80912422622046004

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية450.0064.29ثانوية الوفاء للبناتفنونرتاج عصام جاسم محمد80922422622046005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية474.0067.71ثانوية الوفاء للبناتفنونزهراء كاظم عبد السادة تايه80932422622046006

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية الوفاء للبناتفنونزينب آياد صاحب هادي80942422622046007

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية488.0069.71ثانوية الوفاء للبناتفنونزينب بسيم ناظم كتان 80952422622046008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية550.0078.57ثانوية الوفاء للبناتفنونزينب عبد الرزاق كاظم حمود80962422622046009

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية515.0073.57ثانوية الوفاء للبناتفنونسجى ناظم هنك دعاج80972422622046010

كلية االثار/جامعة القادسية423.0060.43ثانوية الوفاء للبناتفنونصفا محمد جميل حاجم80982422622046011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية الوفاء للبناتفنونظفر عصام جبار كاظم80992422622046012

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية الوفاء للبناتفنونفاطمة صفاء عبد علي عليوي81002422622046013

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية448.0064.00ثانوية الوفاء للبناتفنونفاطمة عبد الزهرة لفته كزار81012422622046014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الوفاء للبناتفنونفاطمة عدنان مراد حسين81022422622046015

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية475.0067.86ثانوية الوفاء للبناتفنونلينا  حسن  غازي محمد81032422622046017

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية500.0071.43ثانوية الوفاء للبناتفنونمريم عباس حسن عباس81042422622046018

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الوفاء للبناتفنوننور الهدى خليل عبد حسين81052422622046019
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