
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد فيصل سعد عباس11322211001005

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية االعظمية للبنينادبيايمن سمير صبيح صبري21322211001008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية االعظمية للبنينادبيايهم انس صباح عبد الكريم31322211001010

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية االعظمية للبنينادبيبشير مثنى حربي خضير41322211001011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االعظمية للبنينادبيبكر راسم عبد الوهاب جاسم51322211001012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0051.29اعدادية االعظمية للبنينادبيحسين محمد خالد سلمان61322211001018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14اعدادية االعظمية للبنينادبيسيف محمد احمد مكلد71322211001023

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية االعظمية للبنينادبيطه ماجد خالد خماس81322211001026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية االعظمية للبنينادبيعادل عمر عبد الملك عباس91322211001027

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن نجم عبد حسن101322211001032

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عبد الجبار عبد الستار رشيد111322211001038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عدي خالد احمد121322211001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا محمد عباس نصيف131322211001042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر حسام اسماعيل محمد141322211001051

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر عدي عبد الرزاق نصيف151322211001052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية االعظمية للبنينادبيعيسى عمار مكي حبيب161322211001054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية االعظمية للبنينادبيمؤمن خالد عبد الستار رشيد171322211001057

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد سامي حسين عليوي181322211001059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد علي حسين علي191322211001062

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عمار احمد عبد اللطيف201322211001064

كلية االعالم/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد كمال مصطفى حسين211322211001066

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0063.29اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى اياد صبري موسى221322211001067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبياحمد سعد شيال فؤاد231322211002003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيامير وعيد داود سليمان241322211002009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيبارق غظنفر فهمي شكر251322211002010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيباسم فرج كامل عليوي261322211002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى531.0075.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيباقر خالد جلوب حرفش271322211002013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسام عباس علي خلف281322211002017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسن رحيم ياسين ضيدان291322211002018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسن وعيد داود سليمان301322211002020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسين عباس هاشم ناصر311322211002022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسين عالء حسين عليوي321322211002024

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى564.0080.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحسين محمد عبد الرضا شلش331322211002028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر محمد عكله محسن341322211002032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيحيدر ناظم طابور غضب351322211002033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيداود سلمان محي جاسم361322211002034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيرضا ضياء علي زميط371322211002035

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية532.0076.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيريسان كاظم حسين علي381322211002036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيسجاد جعفر خليفه جميل391322211002038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيسيف جمال عبد عبود401322211002041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيعبد هللا عالء حسن مهدي411322211002045

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيكرار دريد فالح مطشر421322211002063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيكرار عصام فالح حسين431322211002064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيليث علي جميل عناد عطيه441322211002065
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحسن علي محسن عبود451322211002066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد508.0072.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد عبد الناصر خالد حنون461322211002072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمحمد كامل جبار دهش471322211002074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمرتضى ابراهيم عيسى بدير481322211002075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمرتضى باسم خلف محمود491322211002076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمهدي سعد الدين محيسن هاشم501322211002082

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيمهند محمد قاسم محمد جواد511322211002083

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق ادبيموسى علي عبد علي جاسم521322211002084

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية االنصار للبنينادبياحمد زياد صدام صابط531322211003003

كلية االعالم/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية االنصار للبنينادبياحمد صالح عبد الرحمن احمد541322211003005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية االنصار للبنينادبيالحسين نبراس احمد محمد551322211003008

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية االنصار للبنينادبيامير عمار كريم عباس561322211003009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية االنصار للبنينادبيحسن ضياء حسين عبود571322211003013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية االنصار للبنينادبيحسن عادل نجم احمد581322211003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية االنصار للبنينادبيحسين حميد طه علوان591322211003015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية االنصار للبنينادبيحسين علي صالح مهدي601322211003016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد بحر فياض حسين611322211003021

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط432.0061.71اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد حارث طالب جاسم621322211003022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية االنصار للبنينادبيعباس باسم حسن رهيف631322211003025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية االنصار للبنينادبيعباس محمد شلش طاهر641322211003026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية االنصار للبنينادبيعبد الستار صالح سامي قاسم651322211003027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية االنصار للبنينادبيعلي رضا عمران موسى661322211003032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية االنصار للبنينادبيعلي محمد فرهود غالم671322211003035

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية االنصار للبنينادبيعماد مهند عطوان ياسين681322211003037

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0060.14اعدادية االنصار للبنينادبيعمر عبد االمير كريم حميد691322211003039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية االنصار للبنينادبيغيث علي وليد عبد العزيز701322211003040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية636.0090.86اعدادية االنصار للبنينادبيفراس حميد طعيمه كمر711322211003041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية االنصار للبنينادبيكرار حيدر حسين فرج721322211003042

كلية االعالم/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية االنصار للبنينادبيكرار نعيم زاير حسن731322211003044

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد سمير علي حسن741322211003048

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد صادق خالد جلوب جاسم751322211003049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية االنصار للبنينادبيمرتضى عباس مجيد علوان761322211003053

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية االنصار للبنينادبينزار اثير نزار مرزه771322211003058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية االنصار للبنينادبييحيى فاضل جواد حميد781322211003060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيإبراهيم نصر كريم جاسم791322211004001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبياحمد حسن عناد عواد801322211004003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبياحمد عامر عبد الكريم جاسم811322211004005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيايمن صباح حسن محمد821322211004011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبكر عدنان محمد عزيز831322211004012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسن احمد حسن جاسم841322211004015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسن عامر ناجي حسن851322211004016

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسن عبد الهادي عبد هللا احمد861322211004017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحمد غازي سعيد خلف871322211004021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيربيع زغيتون رضا كاظم881322211004023

164 من 2صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيسيف مهند محمد حسن891322211004028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعباس علي خضير عباس901322211004029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الجبار قيس جبار امين911322211004030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية558.0079.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الرحمن محمد حميد لطيف921322211004031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الرحمن منير كمال رحيم931322211004033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الرحمن وليد سلمان محمد941322211004034

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد القادر عادل نايف سلطان951322211004036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد القادر محمد طه عسل961322211004037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعدي قتيبة نصر سلطان971322211004043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي ابراهيم عواد عداي981322211004044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي مهدي عبد جواد991322211004050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيفهد رعد نصيف جاسم1001322211004057

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمؤمل عادل عباس ناجي1011322211004058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد اسعد عبد الخالق حمودي1021322211004059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0079.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد عبد الكريم صبحي عبد المجيد1031322211004062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى حيدر محمود مخلف1041322211004066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبينور الدين حيدر عبد حسين1051322211004069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيياسر عمار عبود حمادي1061322211004071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييوسف رائد احمد شهاب1071322211004072

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية السويس للبنينادبيابراهيم احمد سمير عبود1081322211006001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية السويس للبنينادبياحمد صالح مهدي كاظم1091322211006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية السويس للبنينادبياحمد علي ماجد خلف1101322211006007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية السويس للبنينادبياحمد هيثم ضياء رشيد1111322211006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية السويس للبنينادبيامير ماهر جاسم محمد1121322211006011

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية السويس للبنينادبيحسن عباس منشد خلف1131322211006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية السويس للبنينادبيحسين سلوان هيثم محمد1141322211006023

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية السويس للبنينادبيحمزه محمد علوان جواد1151322211006027

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية السويس للبنينادبيحيدر حسين علوان بدر1161322211006028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية السويس للبنينادبيحيدر محمد ابراهيم محمد1171322211006029

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية السويس للبنينادبيرافع محمد علي احمد1181322211006030

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00اعدادية السويس للبنينادبيرزاق خليل ابراهيم محمد1191322211006031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية السويس للبنينادبيسيف حسين عصام حسين1201322211006037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية السويس للبنينادبيطه عصام محمود حسن1211322211006040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية السويس للبنينادبيطيف عباس عبد االله عباس1221322211006041

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا ثائر ابراهيم حميد1231322211006043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا زياد طارق شهاب1241322211006044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا والء مجيد حميد1251322211006048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية السويس للبنينادبيعبد المؤمن فؤاد محمود محمد1261322211006049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية السويس للبنينادبيعبد الوهاب خالد ناظم محمود1271322211006052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29اعدادية السويس للبنينادبيعلي احمد عبد هللا نعمه1281322211006054

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية السويس للبنينادبيعلي ازهر كاظم رحيم1291322211006055

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية السويس للبنينادبيعلي جاسم صادق حمود1301322211006056

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية السويس للبنينادبيعلي صالح هادي جوامير1311322211006058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية السويس للبنينادبيغدير عبد الرزاق داود جاسم1321322211006065
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية السويس للبنينادبيماجد ضياء ماجد خلف1331322211006071

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية السويس للبنينادبيمحمد احمد مثنى سلمان1341322211006073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية السويس للبنينادبيمحمد رحيم شهاب احمد1351322211006077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية السويس للبنينادبيمحمد عماد محمود مصطفى1361322211006078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى عمر جاسم محمد1371322211006087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى كمال حسن علي1381322211006088

كلية القانون/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية السويس للبنينادبيمصطفى وليد محمود سلوم1391322211006089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية السويس للبنينادبيوقاص اوس عادل احمد1401322211006097

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية السويس للبنينادبييوسف عامر احمد محمد1411322211006101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية562.0080.29اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيابو عبيدة احمد نظام ياور1421322211007002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياحمد عماد كريم صالح1431322211007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياحمد ماجد حسين حمد1441322211007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0064.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيجعفر ابراهيم نعمة حسن1451322211007011

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين علي ابراهيم صبحي1461322211007014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين علي عامر منصور1471322211007015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين علي كاظم فارس1481322211007016

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل609.0087.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين ماجد كاظم عباس1491322211007018

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسجاد احمد كاظم جدوع1501322211007020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسلطان احمد فيصل سلطان1511322211007021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسيف الدين محمد ثامر عبد هللا1521322211007022

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا علي خيون عبد الحميد1531322211007024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا علي عبد الرحيم غضبان1541322211007025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي زياد محسن عليوي1551322211007026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي طارق جياد محسن1561322211007027

كلية اآلداب/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي عامر عباس هاشم1571322211007028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي محمد حسن كاظم1581322211007029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية526.0075.14اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي محمد حسين عليوي1591322211007030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيكرار محمد قاسم سلمان1601322211007032

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمؤمل رسول نعمة صالح1611322211007034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد فؤاد صبيح علي1621322211007037

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمهند محسن فرحان محمد1631322211007039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيموسى محمد فليح مجر1641322211007040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيناصر علي عبد الحسين عودة1651322211007041

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0060.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبييوسف مازن قاسم حسن1661322211007042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد جاسم محمد عباس1671322211008003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد رافد عبد االمير حسون1681322211008005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد صالح سعدون عريبي1691322211008006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد قاسم هاشم قاسم1701322211008007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد مهدي رسن سلمان1711322211008009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية صالح الدين للبنينادبياسالم فاضل عبد علي حسن1721322211008010

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية صالح الدين للبنينادبيباقر مجيد حميد مطشر1731322211008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين احمد هاشم علي1741322211008025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين جاسب معن نوري1751322211008027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين كاظم خجور منصور1761322211008037
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قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل444.0063.43اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين هاشم يونس صبيح1771322211008042

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين ياسين عدنان طاهر1781322211008044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر اسعد سالم فنجان1791322211008046

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية صالح الدين للبنينادبيسيف سعد صدام كلش1801322211008059

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية صالح الدين للبنينادبيعباس سفيان جميل ياسين1811322211008063

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا فراس عبد الستار حساني1821322211008067

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي بهجت فيصل قاسم1831322211008077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي رياض علي شهيد1841322211008081

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية460.0065.71اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي طه حميد حسن1851322211008084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية صالح الدين للبنينادبيمؤمل فاضل عزيز رشيد1861322211008097

كلية القانون/الجامعة المستنصرية643.0091.86اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد حازم كاظم خفيف1871322211008102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد عبد الهادي محمد عبد علي1881322211008111

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد كيالن نجم احمد1891322211008117

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى عدي كريم كاظم1901322211008124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى علي عبود حسين1911322211008125

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية370.0052.86اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى احمد محسن كحط1921322211008127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى جاسم غضيب خلف1931322211008129

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى جاسم محمد محمد جواد1941322211008130

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية صالح الدين للبنينادبيمقتدى سامي شرهان عباس1951322211008138

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر علي حسين عالوي1961322211008143

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر مهدي محسن فرحان1971322211008144

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنهل جعفر منهل علي1981322211008145

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية صالح الدين للبنينادبيياسين صدام غازي جياد1991322211008154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد اثير لطيف حمودي2001322211009001

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد اسامة محمد عبد السادة2011322211009002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد اسامة محمد علي جعفر2021322211009003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد محمود هاشم محمد علي2031322211009007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد نزار منذر عبد الجليل2041322211009008

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد وليد مانع هاشم2051322211009009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيامير حيدر جابر كاظم2061322211009011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيانور احمد ابراهيم عبد القادر2071322211009013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيايوب حسن خليل ابراهيم2081322211009014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحيدر حامد سمير صادق2091322211009026

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيسجاد سالم جاسم جار هللا2101322211009029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيسيف هللا فتح هللا عبد سمير2111322211009035

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيطه خليل اسماعيل ابراهيم2121322211009036

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعباس حسين منشد جامل2131322211009038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد الرحمن حسين كاظم عباس2141322211009041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد الرحمن ميثم جواد لفته2151322211009042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا باسم محمد متعب2161322211009044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا ساجد مطشر حمد2171322211009046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا صفاء صبحي محمد2181322211009048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا مهند محمد نوح2191322211009049

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي لؤي حمودي جاسم2201322211009061
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كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي مروان صباح عبد الجبار2211322211009063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيقاسم حامد سمير صادق2221322211009065

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمؤمل عدنان مطشر مزبان2231322211009067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد الجواد ماجد حنتوش عيدان2241322211009070

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد حيدر جاسم محمد2251322211009072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمرتضى عباس قاسم ناصر2261322211009085

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0051.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى سعد عزيز حميد2271322211009088

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى مشتاق طالب عبود2281322211009089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمهيمن ماجد درجال غنتاب2291322211009096

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيهمام سمير صالح عبد الرزاق2301322211009098

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيياسر سعيد عبد الحميد حسين2311322211009099

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيياسر محمد عبد الرضا فرحان2321322211009100

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبييوسف امير شاكر غني2331322211009102

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبييوسف سعد رحيم حسين2341322211009104

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ابابيل للبنينادبياحمد سالم وهيب داود2351322211011001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية ابابيل للبنينادبيباقر عبد اللطيف غازي صكر2361322211011005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن مهدي فرج عبيد2371322211011008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين صادق عبد االئمه مهدي2381322211011010

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين ضياء عبد الهادي رشم2391322211011011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين قاسم عاشور زامل2401322211011013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ابابيل للبنينادبيحيدر ستار جبار ناصر2411322211011016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية ابابيل للبنينادبيحيدر ضياء نوري خلف2421322211011017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية ابابيل للبنينادبيحيدر مظفر سالم حسن2431322211011019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية ابابيل للبنينادبيصادق عاشور علي رسن2441322211011026

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية ابابيل للبنينادبيعباس خالد وليد لفته2451322211011029

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي الكرار عادل دواي زبون2461322211011036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي خالد موحي فرج2471322211011040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي صالح حسن العيبي2481322211011041

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي عماد عبد راضي2491322211011045

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية ابابيل للبنينادبيكرم عباس عبود حسين2501322211011053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية ابابيل للبنينادبيمؤمل جاسم حسين جليب2511322211011054

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية ابابيل للبنينادبيمرتضى فراس عبد الواحد كاظم2521322211011062

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية ابابيل للبنينادبيهمام حيدر عبد داود2531322211011065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية ابابيل للبنينادبييوسف كمال مصطفى محمد2541322211011066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى محمد خالد مهنا2551322211011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية ابابيل للبنينادبيمقتدى مازن حامد حسون2561322211011072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيابو الحسن جواد كاظم رهيف2571322211012001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد احسان كاظم عبيد2581322211012003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد االمين علي صاحب شلش2591322211012004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد عبد المحسن عناد هاشم2601322211012007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيبهاء الدين ضياء برزان مجدي2611322211012013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن نبيل اسماعيل حيزان2621322211012019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين وسام حمود عريبي2631322211012026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحمزه مهدي نعمة الزم2641322211012027

164 من 6صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر سعد جاسم هاشم2651322211012028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر صالح حمود حسون2661322211012031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيرضا سعيد عبد الحسين هادي2671322211012036

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيزين العابدين حميد عبد زاير2681322211012039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد رعد عبد الزهره فلحي2691322211012041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد مؤيد محمود عطية2701322211012043

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسيف علي عواد عبدهللا2711322211012046

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس رحمان حميد طخاخ2721322211012053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس عبد الرحمن هاشم جبر2731322211012055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبدهللا زكريا احمد حمودي2741322211012059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي رزاق محسن خريبط2751322211012067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي سعد جبار حسين2761322211012069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي ضياء محمد علوان2771322211012070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي عبد الرزاق حميد محمود2781322211012072

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي غسان عبد الحسين مجيد2791322211012073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعمر أبي اكرم شاكر2801322211012077

كلية اللغات/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيكرار محمد جعفر عزيز2811322211012081

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمؤيد جمال احمد وادي2821322211012083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمدباقر وليد عبد مزعل2831322211012087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر عواد مرشد هبر2841322211012095

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيوائل باسم هندي حسن2851322211012099

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيياسر علي موحان اسماعيل2861322211012101

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيياسر وليد محمد طه2871322211012102

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبياحمد حسين حبيب عبود2881322211013004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحسن شاكر كامل كريم2891322211013009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي سالم زامل زغير2901322211013021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيليث طارق جعفر احمد2911322211013024

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمحسن جاسم محمد حسن2921322211013025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمحمد ثامر ابراهيم حسن2931322211013026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمنتظر جبار حسن حافظ2941322211013031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمنتظر غانم صكر جبر2951322211013033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبييونس عبد الحسن عبد الكريم عناد2961322211013035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية الفاروق للبنينادبيابراهيم محمد جاسم شكير2971322211014001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية516.0073.71اعدادية الفاروق للبنينادبياالمير خلدون وليد ابراهيم2981322211014008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية الفاروق للبنينادبيباقر محمد حسين خليفه2991322211014010

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية396.0056.57اعدادية الفاروق للبنينادبيجعفر مهدي كاظم حسن3001322211014011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الفاروق للبنينادبيحسن حاتم كريم عريبي3011322211014013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الفاروق للبنينادبيحسن طالب فرعون منشد3021322211014014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الفاروق للبنينادبيحسين علي خليف دجلة3031322211014019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الفاروق للبنينادبيحيدر عمر فاروق سلمان3041322211014021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الفاروق للبنينادبيسجاد ماجد جاسم هاشم3051322211014023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الفاروق للبنينادبيعبد هللا احمد عبد خضير3061322211014027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الفاروق للبنينادبيعبد هللا عصام محمد علي3071322211014028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الفاروق للبنينادبيعبد هللا محمد حسين عتيوي3081322211014029
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كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي طارق خلف عواد3091322211014032

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي محمد كاظم جواد3101322211014033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي منير جبار حلو3111322211014034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الفاروق للبنينادبيغزوان فيصل غازي صالح3121322211014036

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الفاروق للبنينادبيمؤمل عبد مفتن عباس3131322211014037

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد باقر علي حارس3141322211014038

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد عبد الحسين زيدان مناحي3151322211014039

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد نزار غافل عاتي3161322211014040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الفاروق للبنينادبيمصطفى حازم عاشور حسن3171322211014044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الفاروق للبنينادبيمصطفى عباس صالح محمد3181322211014045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الفاروق للبنينادبيمصطفى عصام سلمان محسن3191322211014046

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية362.0051.71اعدادية الفاروق للبنينادبيمهيمن محمد رفعت عبد العزيز3201322211014049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الفاروق للبنينادبييوسف طارق سلمان احمد3211322211014054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الفراهيدي للبنينادبيامير مشتاق طالب فاضل3221322211015006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيايمن نزار عادل رحيم3231322211015007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين عبد المطلب عبد الستار عبد المطلب3241322211015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحيدر فؤاد صاحب علي3251322211015011

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الفراهيدي للبنينادبيذو الفقار محمد عبد االله عبد الوهاب3261322211015015

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية الفراهيدي للبنينادبيسجاد حيدر حسين حافظ3271322211015017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الفراهيدي للبنينادبيسجاد محمد محمود عبيد3281322211015018

كلية الحقوق/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية الفراهيدي للبنينادبيسعد براق سعد محمود3291322211015019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الفراهيدي للبنينادبيطه خالد موفق سايب3301322211015020

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد الستار جهاد ستار عبد العزيز3311322211015021

كلية اآلداب/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا عمر نوري عباس3321322211015023

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا محمود محمد علي3331322211015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا هيثم عبد هللا بهجه3341322211015025

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعالء حسين علي مهاوش3351322211015026

كلية االعالم/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي مكي جواد سلمان3361322211015029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد حامد ناجي محمد3371322211015034

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد عادل نعيم ثاجب3381322211015038

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد كامل ندا صباح3391322211015040

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد ماجد مجيد اسماعيل3401322211015041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمود علي محمد جاسم3411322211015042

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمنتظر شوكت حسن علي3421322211015046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمهيمن محمود فالح جالل3431322211015047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية الفراهيدي للبنينادبيوسام اسماعيل ابراهيم اسكندر3441322211015048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14اعدادية الفراهيدي للبنينادبيياسر حسين علي مهاوش3451322211015049

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الفراهيدي للبنينادبييمان نواف محمد عبد هللا3461322211015050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الفراهيدي للبنينادبييوسف عامر فتحي علي3471322211015051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم عبد الرحمن عبد االله جبار3481322211017004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان442.0063.14اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد اسماعيل محمود تايه3491322211017005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية المتنبي للبنينادبيأحمد حسن عوده ابو الهيل3501322211017006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد صادق حمد مشتت3511322211017007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد علي حسين محمود3521322211017010

164 من 8صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية المتنبي للبنينادبيامير اثير ستار جبر3531322211017013

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي حسين علوان3541322211017026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد مازن قاسم شلش3551322211017035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد محمد سكر حيال3561322211017037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف الدين حازم محمد علي3571322211017039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف رحيم دعيج فرحان3581322211017040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية المتنبي للبنينادبيصادق حامد محسن عذاب3591322211017043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية المتنبي للبنينادبيطارق زياد سالم سلمان3601322211017045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس علي عيسى علي3611322211017047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن زياد ماجد ثابت3621322211017049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمد جاسم لفته3631322211017063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمود محسن خريبط3641322211017065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عمار جاسم مطلك3651322211017079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد فريد محمد موسى3661322211017080

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى حسين ابراهيم حمود3671322211017086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى عماد جواد محسن3681322211017087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عالء محسن لعيبي3691322211017093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى فؤاد سالم سلمان3701322211017094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية المتنبي للبنينادبيمنتظر عماد عبد االمير عبد الحسين3711322211017099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية المتنبي للبنينادبيياسر ماهر حسين علوان3721322211017107

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية سيناء للبنينادبيحسن جميل حسين علي اغا3731322211018007

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية سيناء للبنينادبيحسين احمد رحيم كريم3741322211018010

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد أمير اكرم عباس3751322211018017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد جالل ابراهيم داود3761322211018018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد داود سلمان فرمان3771322211018019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد قصي عدنان جواد3781322211018020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد محمد حسين فاضل3791322211018021

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية سيناء للبنينادبيعباس عدنان جمعه عبد هللا3801322211018027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية سيناء للبنينادبيعبد هللا عدنان مهدي محمد3811322211018028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية سيناء للبنينادبيعثمان محمود قاسم محمد3821322211018031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية سيناء للبنينادبيعلي اسعد فهد اسد3831322211018032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية سيناء للبنينادبيعلي غزوان جعفر عبد الرحمن3841322211018037

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية سيناء للبنينادبيعلي كريم احمد حسين3851322211018038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية سيناء للبنينادبيعمر محمود حياوي مهدي3861322211018040

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية سيناء للبنينادبيفهد صادق جعفر قنبر3871322211018042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية سيناء للبنينادبيمحمد حسن سلمان علوش3881322211018044

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية سيناء للبنينادبيمحمد عبد الوهاب سلمان داود3891322211018046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية سيناء للبنينادبيمحمود محمد رحمان احمد3901322211018052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية سيناء للبنينادبيمصطفى نصير عادل فاضل3911322211018054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية سيناء للبنينادبيمنتظر يوسف كاظم حسن3921322211018055

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية سيناء للبنينادبييوسف خالد شاكر محمود3931322211018058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية ابن الجوزي للبنينادبياسعد احمد عبد المهدي سلمان3941322211020004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيحسن سمير حميد حسين3951322211020009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد الرحمن حمادي شنيار حمادي3961322211020018
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد الرحمن دريد رعد حسين3971322211020019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد هللا سيف صالح فرج3981322211020026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي احمد حسين عباس3991322211020032

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية632.0090.29ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي حابس عبد المنعم احمد4001322211020033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعمار رشيد محمود صالح4011322211020037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعمر اسماعيل عبد الرحمن محمود4021322211020038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعمر مازن لطيف ياس4031322211020039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعيسى حميد ابراهيم خليل4041322211020040

كلية اللغات/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيفهد بالل نايف صالح4051322211020043

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد عبد االله خضير ابراهيم4061322211020046

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد علي احمد حمادي4071322211020047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0082.86ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمصطفى حازم كاظم حسين4081322211020054

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد اياد طارق محمد4091322211021001

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد رغيد خالد كريم4101322211021002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد سعد مهاوي حسين4111322211021003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد كاظم جواد قاسم4121322211021004

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الشماسية للبنينادبيامير حازم حسين داود4131322211021006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الشماسية للبنينادبيامير عالء حسين سكران4141322211021008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشماسية للبنينادبيجعفر صادق جعفر محمد4151322211021011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية559.0079.86اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين عالء عبد الحسين موسى4161322211021014

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين علي هاشم محمد4171322211021017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين نوار زينل ارحيم4181322211021019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية الشماسية للبنينادبيحيدر حازم عبد الكريم عباس4191322211021020

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الشماسية للبنينادبيحيدر عبد الصاحب هاشم هادي4201322211021021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الشماسية للبنينادبيزين العابدين سعد كاظم محمد رضا4211322211021026

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الشماسية للبنينادبيسالم صفاء عبد المجيد رشيد4221322211021027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الشماسية للبنينادبيسجاد عمران طالب عبد الحسين4231322211021029

كلية اللغات/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية الشماسية للبنينادبيسعد ماهر شريف عبد القادر4241322211021030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية الشماسية للبنينادبيصادق حيدر مكي مهدي4251322211021031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29اعدادية الشماسية للبنينادبيعباس حسنين رجب محمد4261322211021032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الشماسية للبنينادبيعباس فاضل حميد مجيد4271322211021034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد الحسين ناطق سلمان امين4281322211021035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي هشام جواد عبد هللا4291322211021041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الشماسية للبنينادبيقاسم ممتاز محمد حسين عبداالمير4301322211021042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشماسية للبنينادبيكرار عادل خزعل عبد علي4311322211021045

كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية الشماسية للبنينادبيليث اياد طارق محمد4321322211021047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد باقر صباح عبد الجبار حسين4331322211021052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد عامر محمود جميل4341322211021053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد فاضل عبد الحميد عبد القادر4351322211021054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد ليث عبد المهدي محمد علي4361322211021055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية الشماسية للبنينادبيموسى الكاظم احسان حمزه عيد4371322211021062

كلية القانون/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية الشماسية للبنينادبييوسف بشير حسين ناصر4381322211021064

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد ثابت عبد الرضا جاسم4391322211022005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد سمير عبد علي4401322211022007

164 من 10صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد عباس ياس خضير4411322211022009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد علي سعد مراد4421322211022011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيادريس محمد احمد عيسى4431322211022017

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية عكاظ  للبنينادبيالحسن علي عباس عبد هللا4441322211022019

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيايمن جعفر كشكول حسن4451322211022023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية عكاظ  للبنينادبيباقر عماد سعد محسن4461322211022024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين علي حسن كاظم4471322211022039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين علي حسين علي4481322211022040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية عكاظ  للبنينادبيحيدر عدي رعد عبد هللا4491322211022050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية عكاظ  للبنينادبيرياض احمد نعمة مشحوت4501322211022054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد ابراهيم علي خماس4511322211022057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد سمير عبد الصاحب كاظم4521322211022060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيسجاد ميثاق عبد الحسين رهيف4531322211022063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية عكاظ  للبنينادبيسيف علي راهي عبد السادة4541322211022064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية عكاظ  للبنينادبيصالح صباح صالح حسن4551322211022065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس بشار هاني عبد4561322211022066

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس ستار جبار كاظم4571322211022067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد الرحمن سعد علي محمد4581322211022073

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا خالد علي حسين4591322211022079

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا صفاء شاكر يونس4601322211022080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا قيس عبد هللا فياض4611322211022081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد هللا وليد مسعود حمود4621322211022082

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي حيدر فاضل عباس4631322211022090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي خزعل عيسى سويد4641322211022091

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي رائد حميد احمد4651322211022092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي رسول عبد الزهرة عبد العال4661322211022093

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي عبد الكريم حميد حالوب4671322211022097

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي غانم فالح كاظم4681322211022099

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي مالك حمود عبد هللا4691322211022100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية عكاظ  للبنينادبيعمر عبد الرزاق علي مالك4701322211022105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية عكاظ  للبنينادبيفارس فخري محجوب علي4711322211022107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية عكاظ  للبنينادبيكيالن علي خالد صالح4721322211022109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية عكاظ  للبنينادبيلطيف ياس خضير عباس4731322211022110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد باسم شرهان خلف4741322211022112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد ريسان عبد هللا خضير4751322211022114

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد عالء محسن كاظم4761322211022118

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد مطر محمد علي4771322211022119

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية عكاظ  للبنينادبيمرتضى سلمان زغير لعيبي4781322211022124

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية عكاظ  للبنينادبيمصطفى محمد مجيد رشيد4791322211022134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية عكاظ  للبنينادبينايل سليم محمود علوان4801322211022142

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيوسام علي سيد عبيره4811322211022143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية عكاظ  للبنينادبيياسر هاشم حاتم مالك4821322211022146

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية عكاظ  للبنينادبييوسف رحيم عبد خاوي4831322211022147

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية عكاظ  للبنينادبييوسف علي كاظم مجيد4841322211022149

164 من 11صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبياحمد قاسم محمد ابراهيم4851322211023003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد651.0093.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسن عالء خلف حمادي4861322211023004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسن فراس فاضل خليفة4871322211023005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسين فؤاد علي اكبر4881322211023006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسين ميثاق محمد نخش4891322211023007

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحيدر ميزر ستار أغنيد4901322211023009

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسجاد ليث عباس فاضل4911322211023010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعامر كاظم جبار معيد4921322211023013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعباس جاسم علي سلمان4931322211023014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي حسين علي جميل4941322211023021

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي فريح مطشر الزم4951322211023023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعلي يوسف مجيد داود4961322211023026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيعمر محمد نوري عبد الرحمن4971322211023028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيغيث ليث عباس فاضل4981322211023030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكاظم عماد عبد النبي عودة4991322211023032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0064.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكرار حيدر عبد الكاظم جاسم5001322211023033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكرار طالب مجهول عبيد5011322211023035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمحمد علي داود سلمان5021322211023040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمحمد علي ظاهر حبيب5031322211023041

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمصطفى باسم محمد حسين5041322211023046

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمصطفى نصير سلمان ابراهيم5051322211023048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمقتدى طالب حسين عالوي5061322211023051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمحمد حسن هاشم عباس5071322211023056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية وادي الرافدين للبنينادبياحمد رضاء طالب كاظم5081322211024002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية وادي الرافدين للبنينادبياحمد فاضل هاشم ناصر5091322211024005

كلية االعالم/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيالحر ابراهيم ثجيل رسن5101322211024006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسن باسم صبيح كريم5111322211024010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسن ماجد عبد المهدي شعالن5121322211024013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسن مرتضى حسن كريم5131322211024014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين احمد حافظ شنان5141322211024015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين رعد حنون زامل5151322211024018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين قاسم كريم تايه5161322211024021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيرحيم فارس جاسم عميد5171322211024023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيرضا كاظم سبتي منصور5181322211024024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعباس حميد كمر جهيم5191322211024030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعباس هادي مالك داود5201322211024034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد العزيز اكرم عزيز حسن5211322211024035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي حسن فالح عبد الحسن5221322211024037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي حسين عباس عبد5231322211024039

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي فاضل سوادي عبد هللا5241322211024042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية577.0082.43اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيكرار حسين صدام مظلوم5251322211024048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد احمد حمدان ملكه5261322211024051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد سالم منصور شنكوح5271322211024052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد صباح مهدي راضي5281322211024054
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد عبد هللا مسير سوادي5291322211024055

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمرتجى محمد عبد الحسن جبر5301322211024059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمرتجى نوري حسن جحيلي5311322211024060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى قاسم فليح مانع5321322211024064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمقتدى مجيد حميد رسن5331322211024066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمنتظر عبد هزبر علي5341322211024069

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيموسى محسن علي كريم5351322211024071

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية النوارس للبنينادبياحمد نايف محمد ناصر5361322211025001

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية النوارس للبنينادبياسالم وليد عبد هللا احمد5371322211025002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية النوارس للبنينادبيجعفر حسين عبود خلف5381322211025006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43ثانوية النوارس للبنينادبيجعفر رعد جوده بهير5391322211025007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية النوارس للبنينادبيحسن نهاد خالد مزاحم5401322211025008

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية النوارس للبنينادبيحمزه مزهر حسين علوان5411322211025011

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية النوارس للبنينادبيزين العابدين رحيم فرحان لفته5421322211025013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية النوارس للبنينادبيزين العابدين عدنان خضير علي5431322211025014

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية النوارس للبنينادبيعلي طالب حسين علوان5441322211025017

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00ثانوية النوارس للبنينادبيعلي فياض حسن خضير5451322211025019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية النوارس للبنينادبيعلي محمد حسون حمود5461322211025020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية النوارس للبنينادبيعلي نهاد خالد مزاحم5471322211025021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية النوارس للبنينادبيحسين علي كاظم جواد5481322211025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495.0070.71اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم محمد شاكر عبد هللا5491322211027003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الصفا للبنينادبياحمد نمير ثامر محمد علي5501322211027007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الصفا للبنينادبيايهم رائد كريم هادي5511322211027011

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية الصفا للبنينادبيبالل محمد اسماعيل محمد جواد5521322211027013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية الصفا للبنينادبيبالل مصطفى مزاحم نايف5531322211027014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الصفا للبنينادبيحسين سيف الدين محي الدين حسن5541322211027018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية الصفا للبنينادبيسجاد جاسم موسى جبر5551322211027026

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الصفا للبنينادبيسعد سرمد سعدي مجدي5561322211027030

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الصفا للبنينادبيسلطان عالء الدين موسى جعفر5571322211027032

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الصفا للبنينادبيطه عمر كريم خليفة5581322211027034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا احمد خلف عبد هللا5591322211027039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا احمد فالح محمد نوري5601322211027040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا عمر اكرم احمد5611322211027043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا نهاد نوري مهدي5621322211027044

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الصفا للبنينادبيعلي رعد خزعل عباس5631322211027049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الصفا للبنينادبيعلي عصام خالد عبد هللا5641322211027050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الصفا للبنينادبيعمر قصي محمد عيدان5651322211027053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الصفا للبنينادبيفهد علي محمد سعيد5661322211027054

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد علي هاشم حمودي5671322211027060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الصفا للبنينادبيمنتصر فائز مدحت ياسين5681322211027066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الصفا للبنينادبيمهيمن معد جبار حسين5691322211027067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الصفا للبنينادبييوسف محمد حسن حمودي5701322211027074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الصفا للبنينادبييوسف مصطفى صالح مهدي5711322211027075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية السياب للبنينادبيابراهيم عادل عبد شهيب5721322211028001
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كلية االعالم/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية السياب للبنينادبياحمد حامد علي فرحان5731322211028002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية السياب للبنينادبياحمد حسام عبد الرحيم مشتت5741322211028003

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية السياب للبنينادبياحمد عارف جبار عالي5751322211028004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية السياب للبنينادبياعتزاز رافد سعدي خلف5761322211028007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية السياب للبنينادبيامير صباح كاظم حمدي5771322211028008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية415.0059.29اعدادية السياب للبنينادبيايهم فراس محمد ناصر5781322211028009

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية السياب للبنينادبيباقر حسنين علي داود5791322211028010

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية السياب للبنينادبيحسن علي سلمان ابراهيم5801322211028013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية السياب للبنينادبيحسين حيدر سامي حيدر5811322211028015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية السياب للبنينادبيحسين رائد سلمان علي5821322211028016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين631.0090.14اعدادية السياب للبنينادبيحسين علي عباس عبد الوهاب5831322211028019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية السياب للبنينادبيحيدر عمر محمد عبد المجيد5841322211028020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية السياب للبنينادبيرضا وليد حميد حريول5851322211028023

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية السياب للبنينادبيسجاد عالء فاضل حسين5861322211028024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا باسم جاسم طه5871322211028028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا عادل محمود ارزيج5881322211028029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا عمر عبد القادر محمد5891322211028030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا مؤيد فخري مرهون5901322211028031

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية السياب للبنينادبيعلي احمد سلمان عريبي5911322211028032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية السياب للبنينادبيعلي حسن مجيد منصور5921322211028033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية السياب للبنينادبيعلي عصام موزر عيدان5931322211028035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية السياب للبنينادبيعلي عمار عبود نعمه5941322211028036

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية السياب للبنينادبيعلي عمار محمد عبد الباقي5951322211028037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية السياب للبنينادبيمؤمل فراس جبار كريم5961322211028039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية السياب للبنينادبيمحمد باسم عباس عواد5971322211028041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية السياب للبنينادبيمحمد جواد محمود محمد عبد5981322211028042

كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى ماهر عبد العباس علي5991322211028045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى امير اليف خضر6001322211028046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى مهدي كاظم عباس6011322211028047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية السياب للبنينادبيمهدي تحسين علي مخيلف6021322211028049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية السياب للبنينادبيياسر عالء حسين حاتم6031322211028051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية السياب للبنينادبييوسف محمد محسن ياسين6041322211028054

كلية اآلداب/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية السياب للبنينادبييوسف هيثم ساهر محمود6051322211028055

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد فالح موسى عبد هللا6061322211029002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0067.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيالحسين علي حبيب حسن6071322211029003

كلية االعالم/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية المستنصرية للبنينادبيحافظ هاشم سيد حافظ6081322211029006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية المستنصرية للبنينادبيحسين اثير مزهر عباس6091322211029007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيحيدر مروان سلمان خلف6101322211029010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية المستنصرية للبنينادبيسجاد سعيد عودة فياض6111322211029012

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيصادق عالء خليل امين6121322211029014

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد هللا زياد طارق عبد الرزاق6131322211029016

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد هللا ليث صالح الدين حسن6141322211029017

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد هللا نوفل يونس محمد6151322211029018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية المستنصرية للبنينادبيعلي رائد مهدي عباس6161322211029021
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المستنصرية للبنينادبيعلي كريم اسماعيل علي6171322211029022

كلية االعالم/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيعيسى حيدر سلوم خيري6181322211029023

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيغيث رياض عبد الرضا ابراهيم6191322211029024

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية المستنصرية للبنينادبيكرار ضياء الدين ماجد خلف6201322211029025

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيليث احمد جبار عبد هللا6211322211029026

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد احمد صبري حسين6221322211029029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد مشتاق مهدي صالح6231322211029034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية المستنصرية للبنينادبيمصطفى مظفر كريم حمود6241322211029035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية المستنصرية للبنينادبيمهدي مازن محمد زامل6251322211029037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية المستنصرية للبنينادبينزار مازن نزار سلمان6261322211029038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الفسطاط للبنينادبيانس حميد فيصل عبد هللا6271322211030003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الفسطاط للبنينادبيعلي حسين علي حمد6281322211030011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية الفسطاط للبنينادبيكرار خلف صياح هاشم6291322211030015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483.0069.00ثانوية الفسطاط للبنينادبيمصطفى أحمد طالب علي6301322211030019

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية الفسطاط للبنينادبيمصطفى احمد ابراهيم صالح6311322211030020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية الفسطاط للبنينادبيمصطفى طارق خلف سبع6321322211030022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية الفسطاط للبنينادبيمعتز عمار عوده سبتي6331322211030024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية الفسطاط للبنينادبيوليد خالد عادل عباس6341322211030025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الفسطاط للبنينادبييوسف محمد رجاء محمد6351322211030029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الفسطاط للبنينادبييونس احمد محمد سالم6361322211030030

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد حميد خالف محمد6371322211031004

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد عبد المجيد عبد الستار محمود6381322211031005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد نصير عبد سلطان6391322211031009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد هادي محيسن علوان6401322211031010

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيامير علي سعد حمودي شنيح6411322211031013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيبشير محمد سعدي محمد6421322211031016

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيتقي عمار شيحان عبد6431322211031017

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين جبار مريخ عليوي6441322211031022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين عبد الكريم عبد الهادي جياد6451322211031023

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين عبد الكريم محسن محمد6461322211031024

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحيدر هاشم راشد يوسف6471322211031030

كلية اآلداب/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيخالد وليد خالد حمودي6481322211031031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيزين العابدين صالح حسن علي6491322211031033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد عباس حسين جابر6501322211031037

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد نبيل عبد عبد الحسين6511322211031039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسيف مؤيد عقيل عطا هللا6521322211031041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيصفي الدين خالد حسين زعيل6531322211031043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعباس خالد عباس حسين6541322211031046

كلية اللغات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد التواب معروف احمد محمد6551322211031048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا سعد داود سلمان6561322211031049

كلية القانون/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا صفاء نجم عبد هللا6571322211031051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا عباس عبد الحسين محسن6581322211031052

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا عمار عبد الكريم نجف6591322211031053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي باسم شاكر خضير6601322211031056
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي حيدر مهدي جواد6611322211031058

كلية االعالم/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي ساجد خزعل موجر6621322211031059

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية360.0051.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي فراس خليفه طعان6631322211031066

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيغيث اياد الزم محمد6641322211031069

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيكرار حيدر راضي جابر6651322211031070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيليث جبار علي ليلو6661322211031073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد صادق فراس جواد كسار6671322211031080

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد عدنان جسام حمادي6681322211031081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبييوسف وميض عبد ياس6691322211031097

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية دجلة الخير للبنينادبيابراهيم خليل عبد الوهاب عبد الرزاق6701322211033001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد لؤي عبد الرضا محمد6711322211033003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية دجلة الخير للبنينادبيامير علي مالك علوان6721322211033005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية دجلة الخير للبنينادبيبهاء صفاء قاسم كاظم6731322211033009

كلية التربية/جامعة سامراء461.0065.86ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحسن احمد عبود صالح6741322211033011

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحسن سعد محسن لفته6751322211033013

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحيدر عبد االمير محمد عليوي6761322211033020

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية دجلة الخير للبنينادبيسيف سليم حمادي بدن6771322211033022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعباس حميد سهيل عبد هللا6781322211033024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعباس صادق ابهار جبر6791322211033026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعباس عطا محمد علي6801322211033027

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعبد الرحمن حسين حاتم زيدان6811322211033028

كلية القانون/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي حسام حاتم جابر6821322211033034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعمار شاكر حمد شناعه6831322211033044

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعمار عباس سعدي عباده6841322211033045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية دجلة الخير للبنينادبيغايب نور الدين غايب جبار6851322211033046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية دجلة الخير للبنينادبيكرار حامد محمود حسن6861322211033049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد رعد سعيد عبد6871322211033054

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد هاشم عليوي خليف6881322211033055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل603.0086.14ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمرتضى حميد عبود صالح6891322211033057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمرتضى صبحي عبد الكريم صبري6901322211033058

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0072.86ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى محمد رحيم مطرود6911322211033061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمنتظر محمد خلف سعد6921322211033062

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الفراتين للبنينادبيابراهيم اسماعيل جبار غيدان6931322211034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد حربي محمد مراد6941322211034002

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد حميد اسماعيل حمادي6951322211034003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد مصطفى كامل سهيل6961322211034005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد نوفل حامد عبد المهدي6971322211034006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الفراتين للبنينادبياسماعيل احمد عبود عوده6981322211034007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الفراتين للبنينادبيامير احمد محمد شريف6991322211034009

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الفراتين للبنينادبيجعفر الصادق احمد محمد شريف7001322211034011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الفراتين للبنينادبيحسن باسم مصباح قادر7011322211034013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الفراتين للبنينادبيحسن عبد هللا جبار زوري7021322211034015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الفراتين للبنينادبيحسنين كامل محمد حسين7031322211034017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين سالم محمد علي7041322211034018
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين محمد قاسم جعفر7051322211034020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الفراتين للبنينادبيحيدر ابراهيم جاسم محسن7061322211034021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الفراتين للبنينادبيحيدر محي رشك محسن7071322211034022

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد احمد عبد الواحد عبد هللا7081322211034023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد رياض جاسب اسماعيل7091322211034024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد سعد عبد هللا منخي7101322211034025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد قحطان كاظم علي7111322211034026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية الفراتين للبنينادبيسيف علي عبد الكاظم جعفر7121322211034028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الفراتين للبنينادبيسيف مهند حميد محمد7131322211034029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية558.0079.71اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد العزيز عادل زيدان عباس7141322211034033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا حسام علي حاتم7151322211034034

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي سالم ناصر صادق7161322211034036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل481.0068.71اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي سيف ستار كاظم7171322211034037

كلية القانون/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي عباس عبد الرحمن فرحان7181322211034039

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الفراتين للبنينادبيكرار حامد عبد الزهرة عبد الحسن7191322211034042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد التقي مثنى مجيد كريم7201322211034043

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد فاضل رسمي فريح7211322211034047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد فالح نوري صالح7221322211034048

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد ماجد محمد ناصر7231322211034049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمود ثجيل صاحب جبر7241322211034050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الفراتين للبنينادبيمرتضى محمد اشرف غالي7251322211034053

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى محمد علي حسن7261322211034058

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الفراتين للبنينادبيهاشم كريم هاشم حديد7271322211034061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الفراتين للبنينادبييونس محمود فاضل محمود7281322211034068

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية شط العرب للبنينادبيابراهيم خليل اسماعيل ياسين7291322211035001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد كريم مطشر جاسم7301322211035010

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية شط العرب للبنينادبيباقر حسين محسن جبر7311322211035016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية شط العرب للبنينادبيباقر عبد الكريم هامل موزان7321322211035018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية شط العرب للبنينادبيباقر عبد هللا جاسم عطية7331322211035019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية شط العرب للبنينادبيجعفر زهير علي عبد الحسين7341322211035021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين جاسم راضي هيجل7351322211035022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن عباس جبار صالح7361322211035024

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين كريم حسن جندل7371322211035031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر شهاب احمد شاكر7381322211035034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية شط العرب للبنينادبيديار عصام اسماعيل حمه7391322211035038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد الرحمن مازن كاطع عبود7401322211035050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي الكرار حيدر سعدي علوان7411322211035051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي جعفر مجيد حميد7421322211035054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عادل حسب مهاوي7431322211035060

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عباس علي عفات7441322211035061

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي ليث جاسم محمد7451322211035066

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار473.0067.57اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي ناجي جبر وسمي7461322211035068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار جبار صكبان مهبش7471322211035071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية شط العرب للبنينادبيليث عالء كريم ضمد7481322211035073
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد باسم احميد مجيد7491322211035079

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عدنان خميس سماري7501322211035082

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد علي نصير فوزي صالح7511322211035084

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد مصطفى حميد مطشر7521322211035085

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى تحسين هادي جاسم7531322211035086

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية شط العرب للبنينادبيمقتدى محمد مجيد سامي7541322211035095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية العلوم للبنينادبياحمد عادل محسن زاير7551322211036001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية العلوم للبنينادبياحمد محمد حميد حسن7561322211036002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية579.0082.71ثانوية العلوم للبنينادبيحسن مخلد قاسم محمد7571322211036004

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية العلوم للبنينادبيحسين فالح حسن شوكت7581322211036006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية العلوم للبنينادبيحيدر علي جبار حمود7591322211036008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية617.0088.14ثانوية العلوم للبنينادبيعبد هللا رعد حسين فرحان7601322211036011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية العلوم للبنينادبيعلي جاسم جميل وحيد7611322211036012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية العلوم للبنينادبيمصطفى ثابت مهدي صاحب7621322211036016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية العلوم للبنينادبيمقتدى علي حسين حريبي7631322211036018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29ثانوية العلوم للبنينادبييوسف رحيم كريم عبد هللا7641322211036019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبياحمد عمار خضير جبار7651322213001002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبياالمير صفاء تقي عبد نور7661322213001003

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيامير عدي عدنان مجيد7671322213001004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيعبد هللا عمار خضير جبار7681322213001005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيكرار حيدر ضياء مجيد7691322213001006

كلية اآلداب/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمصطفى محمد غازي صبار7701322213001009

كلية القانون/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمنتظر جاسم يونس محمد7711322213001010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيسجاد احمد قاسم شيت7721322213007001

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيمحمد علي عمر محمد علي جعفر7731322213007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية النجاة االهلية للبنينادبيعبد هللا عقيل رحمن دنش7741322213011005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيعبد هللا رعد قاسم عبود7751322213013002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعلي حسن ياسين اليذ7761322215001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى523.0074.71ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبياسامه ثائر لفته محيسن7771322215002002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيسجاد عامر ماجد حمد7781322215002008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعباس مصطفى والي مانع7791322215002009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية حطين المسائية للبنينادبيرياض صالح عبد الكريم صفوك7801322215003006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسيف الدين حسن علي سلمان7811322215003010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86ثانوية حطين المسائية للبنينادبيصالح باسم صالح ريزه7821322215003011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية حطين المسائية للبنينادبيفائق ماهر حبيب شالل7831322215003018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية حطين المسائية للبنينادبيليث حسين عنجور شمام7841322215003021

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية390.0055.71ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمرتضى خلف خنجر فجر7851322215003026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمصطفى رائد محسن سلمان7861322215003028

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0071.29ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسن سلطان7871322215003029

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمنتظر فيصل مطلك حمد7881322215003033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية حطين المسائية للبنينادبييونس محمد توفيق غناوي7891322215003036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمهيمن عباس فاضل عباس7901322215004008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمهيمن هادي علوان حمد7911322215004009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيهاشم محمد سليم ابراهيم7921322215004011
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبيعلي حسن داود سلمان7931322215006013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبيمحمد طه سعدون محمد7941322215006019

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الحسينية المسائية للبنينادبينسيم صالح هاشم عبد7951322215006022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية الطف المسائية للبنينادبيجعفر عبد الكريم خليل محمد7961322215008005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحسن علي جبار سعودي7971322215008006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسجاد حسن هاشم محمد7981322215008008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسيف سالم حنون حميدي7991322215008011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية الطف المسائية للبنينادبيماهر احمد ماهر اسماعيل8001322215008017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمهند اديب عبد حسن8011322215008021

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعلي قاسم علوان حمد8021322215009004

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمصطفى محمد جعفر علوان8031322215009012

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبياحمد شيرزاد حسن صالح8041322215010001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيحسن احسان نجم نعمة8051322217001002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيطه محمود شكر محمود8061322217001003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمنتظر باسل نجم نعمة8071322217001012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيفيصل اياد فيصل صالح8081322217002006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيمصطفى موفق عبد ابراهيم8091322217002010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية ابن خلدون المختلطةادبياحمد هاشم ياسين محمود8101322217003001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية ابن خلدون المختلطةادبيزاهد محسن خضير عباس8111322217003003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية ابن خلدون المختلطةادبيعلي اركان عبيد احمد8121322217003007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الشيخ احمد الفياض المختلطةادبيحسن علي مختاظ فليح8131322217004002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الشيخ احمد الفياض المختلطةادبيصفاء سمير كريم عبيد8141322217004004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى575.0082.14الخارجيونادبياسامة كريم حميد صالح8151322218001058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29الخارجيونادبيامير علي صالح يوسف8161322218001071

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14الخارجيونادبيامير محمد رضا ناجي8171322218001072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57الخارجيونادبيسجاد حسن محيسن زعاله8181322218001244

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0063.57الخارجيونادبيعلي حسن خليل ابراهيم8191322218001366

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0067.29الخارجيونادبيعلي حميد كاطع سلمان8201322218001371

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00الخارجيونادبيمصطفى مشتاق فتحي حسن8211322218001593

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0083.71الخارجيونادبيمنتظر حسين علي زناد8221322218001607

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86الخارجيونادبيمنتظر حميد سالم سعيد8231322218001608

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86الخارجيونادبيموفق خالد ياسين طه8241322218001624

كلية االعالم/الجامعة العراقية504.0072.00الخارجيونادبيحسين علي الزم سعدون8251322218001668

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية بغداد للبناتادبيآمنه علي جمعه ياسين8261322222001001

كلية القانون/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية بغداد للبناتادبياسيل ابراهيم ماجد عبد الرحمن8271322222001003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية بغداد للبناتادبياسيل مهند شاكر جاسم8281322222001004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية بغداد للبناتادبيايه خالد عادل عبد االمير8291322222001007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية607.0086.71اعدادية بغداد للبناتادبيبراق قيس سلمان داود8301322222001009

كلية اللغات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء عادل كريم شري8311322222001014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية بغداد للبناتادبيرسل رحيم عبود علوان8321322222001019

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية بغداد للبناتادبيرقيه شاكر حسين بحث8331322222001021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية بغداد للبناتادبيرقيه قاسم داود سلمان8341322222001022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية بغداد للبناتادبيروان قاسم خلف الطيف8351322222001024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء اكرم محسن زاير8361322222001025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء جعفر عبد الصاحب مهدي8371322222001026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية بغداد للبناتادبيزينب علي حكمت حسين8381322222001028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية بغداد للبناتادبيزينب علي موفق حميد8391322222001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية بغداد للبناتادبيزينب فراس عبد اللطيف علي8401322222001031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية بغداد للبناتادبيزينب نبيل هادي محمد8411322222001032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية بغداد للبناتادبيسارة عماد محمد نهاد شاكر8421322222001033

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية بغداد للبناتادبيسماء اسامه داود سلمان8431322222001034

كلية االعالم/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية بغداد للبناتادبيضبية حيدر ابراهيم حميد8441322222001035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه مقداد نعمان عبد8451322222001037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية بغداد للبناتادبيغسق سنان سعدي عباس8461322222001038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية بغداد للبناتادبيغفران حسين غازي عداي8471322222001039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية بغداد للبناتادبيغفران زامل غانم حسوني8481322222001040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمة محمد سعدي محمد8491322222001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه حيدر صالح مهدي8501322222001042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه عوده سلطان سلمان8511322222001043

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية بغداد للبناتادبيكوثر صباح حامد رسن8521322222001044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية566.0080.86اعدادية بغداد للبناتادبيمريم سمير عبد السادة فرحان8531322222001046

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية بغداد للبناتادبيمريم محمد عبد المجيد هاشم8541322222001048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية بغداد للبناتادبيمريم نجم عبد خليفه8551322222001049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية بغداد للبناتادبيمالك مشتاق كاظم محمد8561322222001050

كلية اللغات/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية بغداد للبناتادبيمنة هللا ثامر عباس حسن8571322222001051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية بغداد للبناتادبيمينا مؤيد جوري صالح8581322222001053

كلية الحقوق/جامعة النهرين638.0091.14اعدادية بغداد للبناتادبينبأ سردار مصطفى شاكر8591322222001054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية بغداد للبناتادبينرجس نصير حبيب حسن8601322222001058

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية بغداد للبناتادبينور الهدى طه عبد الجبار عجه8611322222001059

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية بغداد للبناتادبينور عبد المطلب خلف لفته8621322222001060

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية بغداد للبناتادبينور مجيد حميد ظاهر8631322222001061

كلية اللغات/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية بغداد للبناتادبيود صادق جبار عبد8641322222001062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية بغداد للبناتادبيوفاء اكرم محسن زاير8651322222001063

كلية اللغات/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية بغداد للبناتادبييسر جاسم نجم عبد8661322222001064

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية بلقيس للبناتادبياطياف رحيم منصور علي8671322222002002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية بلقيس للبناتادبيآالء محمد رشيد مريمش8681322222002003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية بلقيس للبناتادبيايات مجيد جبار غيالن8691322222002004

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية بلقيس للبناتادبيايالف صالح ستار حسين8701322222002005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية بلقيس للبناتادبيجنات سعد رشيد حميد8711322222002010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين وسام محمد راضي8721322222002011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء فؤاد سالم شهيب8731322222002013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية بلقيس للبناتادبيداليه عدي عبد القادر عبد هللا8741322222002014

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية بلقيس للبناتادبيدينا موسى عبود حسن8751322222002015

كلية اآلداب/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية بلقيس للبناتادبيرانيه لبيد محمد اسماعيل8761322222002016

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل احمد طعمه مهدي8771322222002017

كلية اللغات/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل اسامه عبد الكريم وادي8781322222002018

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه علي كاظم لزيم8791322222002020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه مهدي صالح خضير8801322222002021
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية بلقيس للبناتادبيروان اسامه صادق عبد االمير8811322222002022

كلية االعالم/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية بلقيس للبناتادبيريم محمد صدام طعمه8821322222002023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء امام طارق حسين8831322222002024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء عبد الحسين كريم رضا8841322222002026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء ماهر طارق مجيد8851322222002027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء مهدي نصيف جاسم8861322222002028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب علي حسين جميل8871322222002034

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية بلقيس للبناتادبيزينه حسين عودة عماره8881322222002035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى كريم حسين جواد8891322222002039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد سعد رزاق حسين8901322222002041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد طالل فاضل عباس8911322222002042

كلية اآلداب/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد عامر كامل ناصر8921322222002043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية بلقيس للبناتادبيضحى طارق خليل عبد النبي8931322222002045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه سامر قيس عبد الستار8941322222002047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه عادل عباس ابراهيم8951322222002048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتادبيغفران سامي عكار داخل8961322222002052

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية618.0088.29اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه احسان علي حسين8971322222002053

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية644.0092.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عبد الكريم خضير عباس8981322222002054

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه قاسم محمد حمزه8991322222002057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه محمد عبد كاظم9001322222002058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم احمد عبد العباس ابراهيم9011322222002062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم غسان جليل حسين9021322222002063

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم هيثم عبد الستار سلمان9031322222002064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم يحيى ياسين حسن9041322222002065

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم يوسف خليل امين9051322222002066

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى590.0084.29اعدادية بلقيس للبناتادبيمالك عمر بدر علوان9061322222002068

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية بلقيس للبناتادبيمنى صباح ناصر حسين9071322222002070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية بلقيس للبناتادبيموج محمد علي حسين9081322222002071

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ رائد علوان حمدان9091322222002072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية بلقيس للبناتادبينرجس انور صبيح عيسى9101322222002075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى فهد عبد حمادي9111322222002078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية بلقيس للبناتادبينور محمد حسن علي9121322222002080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية بلقيس للبناتادبينور محمد خضير محمد9131322222002081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية بلقيس للبناتادبينورس عباس حميد كاظم9141322222002082

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى صباح نعمان خليل9151322222002086

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى طه صالح مهدي9161322222002087

كلية الحقوق/جامعة النهرين645.0092.14اعدادية القناة للبناتادبيايات علي الوس منشد9171322222003002

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية القناة للبناتادبيايه زيد محمد علي9181322222003004

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية القناة للبناتادبيايه فهد احمد رمضان9191322222003005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية القناة للبناتادبيبسمه مؤيد كامل عبد القادر9201322222003007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية القناة للبناتادبيبنين طالب عبد هللا حسن9211322222003008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية القناة للبناتادبيبنين عبد القادر ابراهيم عبود9221322222003009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية القناة للبناتادبيتبارك عامر محمد اسماعيل9231322222003010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية القناة للبناتادبيرانيه نجم عبد الحسين جواد9241322222003015
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية القناة للبناتادبيزهراء عائد صاحب كاظم9251322222003020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية القناة للبناتادبيزينب كاظم جواد محمود9261322222003025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية القناة للبناتادبيضحى قحطان سلهو الزم9271322222003029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية القناة للبناتادبيغسق باسم رعد مشرف9281322222003031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه طالب جاسم بديوي9291322222003033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه عالء عباس مناحي9301322222003034

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه علي حسين خليل9311322222003035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه قصي اسماعيل ابراهيم9321322222003036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية القناة للبناتادبيكوثر علي مهيوب سلمان9331322222003037

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية القناة للبناتادبيكوثر فراس حسون جمعه9341322222003038

كلية القانون/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية القناة للبناتادبيمريم وليد زين العابدين شهباز9351322222003039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية القناة للبناتادبيمريم وليد سمير يحيى9361322222003040

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية القناة للبناتادبيناديه احمد لفته عبد9371322222003043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية القناة للبناتادبينبأ سالم حكمت رشيد9381322222003044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية القناة للبناتادبينبأ شاكر محمود سبتي9391322222003045

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية القناة للبناتادبينور الهدى حيدر ميرزه كاظم9401322222003046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية القناة للبناتادبييسر مصطفى جميل ابراهيم9411322222003048

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية القناة للبناتادبييمامه عادل كاظم صالح9421322222003049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية االعظمية للبناتادبيأنس محمد غسان محمد9431322222004002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه اسماعيل ربيع هزاع9441322222004003

كلية اللغات/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه محمد خزعل عباس9451322222004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0067.86اعدادية االعظمية للبناتادبياسماء مروان مالك مهدي9461322222004008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية االعظمية للبناتادبيامنه محمد مجيد رشيد9471322222004009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية549.0078.43اعدادية االعظمية للبناتادبيامنيه ثائر شاكر محمود9481322222004011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية االعظمية للبناتادبيايات محمد كاظم محسن9491322222004013

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية االعظمية للبناتادبيايناس مشتاق مبارك ميرزا9501322222004014

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية االعظمية للبناتادبيايه شوقي راسم عبد هللا9511322222004015

كلية اللغات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية االعظمية للبناتادبيايه علي حسون جبر9521322222004016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية االعظمية للبناتادبيبلسم علي خزعل عبد الرحمن9531322222004018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية االعظمية للبناتادبيتبارك قاسم فليح حسن9541322222004019

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية االعظمية للبناتادبيتبارك مرتضى جابر عباس9551322222004020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية االعظمية للبناتادبيتبارك منتصر احمد ياسين9561322222004021

كلية القانون/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية االعظمية للبناتادبيتقى عبد السالم عبد الكريم حسين9571322222004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية االعظمية للبناتادبيتقى ميسم خزعل عبد اللطيف9581322222004023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية االعظمية للبناتادبيتمارا احمد يونس خير هللا9591322222004024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية االعظمية للبناتادبيجمانه علي راضي عكلو9601322222004025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية االعظمية للبناتادبيديمة عمر نزهت عبد الرزاق9611322222004029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية االعظمية للبناتادبيدينا حسين عبد الهادي ابراهيم9621322222004030

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية االعظمية للبناتادبيرانيا رشيد فالح عباس9631322222004031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية االعظمية للبناتادبيرانيا عمر عدنان عبد اللطيف9641322222004032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية االعظمية للبناتادبيرانيه محمد محمود سلمان9651322222004034

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية االعظمية للبناتادبيرفيف كاظم شمخي جبر9661322222004037

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية االعظمية للبناتادبيرونق احمد جبار شكر9671322222004039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب امير محمد اسد9681322222004043
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب محمد فيصل كشكول9691322222004044

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية االعظمية للبناتادبيساره اياد يوسف عبد السالم9701322222004045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية االعظمية للبناتادبيسبأ ياسر مجيد سعيد9711322222004048

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية االعظمية للبناتادبيسدره هالل خالد حسين9721322222004050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية االعظمية للبناتادبيشهد خالد عبد الستار رشيد9731322222004053

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين518.0074.00اعدادية االعظمية للبناتادبيصفا منير ابراهيم عباس9741322222004054

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه عبد هللا محمد ناصر9751322222004056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية االعظمية للبناتادبيعائشه اياد نزار جاسم9761322222004058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية االعظمية للبناتادبيعذراء محمود هاشم محمد9771322222004060

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية االعظمية للبناتادبيعسل عدي عباس مكي9781322222004061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية االعظمية للبناتادبيعال حيدر عبد الهادي بدر9791322222004062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية االعظمية للبناتادبيغفران سلمان داود طوفان9801322222004064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمة عماد الدين هاتف عبد االمير9811322222004065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه احمد مصطفى عبد الوهاب9821322222004066

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه جاسم محمد سكران9831322222004067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه عامر فرمان حسن9841322222004071

كلية اآلداب/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية االعظمية للبناتادبيفرح رافق احمد ياسين9851322222004075

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية االعظمية للبناتادبيلمى صفاء الدين حسام الدين عبد هللا9861322222004077

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية االعظمية للبناتادبيمروه طارق احمد سعيد9871322222004078

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم زياد طارق شهاب9881322222004082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم محمد عبد الرضا حسن9891322222004084

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57اعدادية االعظمية للبناتادبيمنة هللا ماجد ذنون يونس9901322222004086

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية االعظمية للبناتادبيمينا عمر حسين علوان9911322222004088

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ قيس ابراهيم محمود9921322222004092

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ نبيل ابو دوله عزيز9931322222004094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية االعظمية للبناتادبينور زاهد كامل رشيد9941322222004097

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية االعظمية للبناتادبينوران عمار سليم نوري9951322222004098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية االعظمية للبناتادبيهبة حاتم عاشور حسن9961322222004100

كلية الحقوق/جامعة النهرين642.0091.71اعدادية االعظمية للبناتادبيهبه مقداد منذر ابراهيم9971322222004103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية االعظمية للبناتادبيهديل عمار خليل محمد9981322222004104

كلية اللغات/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية االعظمية للبناتادبيهيلين فاضل عبد الكريم حمودي9991322222004105

كلية اللغات/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية االعظمية للبناتادبيورده مصطفى محمود علوان10001322222004106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية االعظمية للبناتادبيياسمين عثمان عزيز محسن10011322222004108

كلية اللغات/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الوزيرية للبناتادبيافنان زياد طارق محمد10021322222005003

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الوزيرية للبناتادبيامنيه احمد سلمان مصطفى10031322222005005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الوزيرية للبناتادبيبدور نصير مظهر سليم10041322222005007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الوزيرية للبناتادبيجمانه احسان عبد الوهاب حسون10051322222005011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيجنات عماد حسين جاسم10061322222005012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الوزيرية للبناتادبيحوراء احمد رمضان حسانين10071322222005013

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الوزيرية للبناتادبيديمه احمد اسعد صالح10081322222005016

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية373.0053.29اعدادية الوزيرية للبناتادبيديمه سمير عدنان عباس حلمي10091322222005017

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الوزيرية للبناتادبيدينا عماد الدين حسين علي10101322222005018

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الوزيرية للبناتادبيرحمه اياد عبد الرحيم سويدان10111322222005019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الوزيرية للبناتادبيردينه زياد طارق علي غالب10121322222005020
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية626.0089.43اعدادية الوزيرية للبناتادبيرسل غانم قاسم حميد10131322222005021

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الوزيرية للبناتادبيرند عماد ناجي نجيب10141322222005022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية الوزيرية للبناتادبيريم وضاح عبد العالي عبد الرزاق10151322222005024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الوزيرية للبناتادبيزهراء عبد الرحمن سلمان رحيم10161322222005025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الوزيرية للبناتادبيزينب مصعب عطا ياسين10171322222005027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الوزيرية للبناتادبيزينب نصر الدين عبود كويد10181322222005028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين518.0074.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيساره حيدر عناد رداد10191322222005029

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الوزيرية للبناتادبيسالي فراس شاكر محمود10201322222005030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الوزيرية للبناتادبيسالي فراس معد حسين10211322222005031

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية الوزيرية للبناتادبيطيبه سعد عدنان رشيد10221322222005033

كلية اللغات/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الوزيرية للبناتادبيعسل ثائر عبد الوهاب زبار10231322222005035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الوزيرية للبناتادبيعال عماد الدين حسين علي10241322222005037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الوزيرية للبناتادبيفاطمه هيثم عبد الجبار عبد الجليل10251322222005039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الوزيرية للبناتادبيمريم اثير احمد جياد10261322222005041

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية447.0063.86اعدادية الوزيرية للبناتادبيمريم احمد ضاري مجيد10271322222005042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الوزيرية للبناتادبيمالك قاسم عباس مهدي10281322222005044

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية االستقالل للبناتادبيابرار ناجي محسن ناجي10291322222006001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية االستقالل للبناتادبيامنه قيس زهير كاظم10301322222006004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية االستقالل للبناتادبياية حيدر علي عباس10311322222006005

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية االستقالل للبناتادبيحنان عدنان حسن محمد علي10321322222006010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية االستقالل للبناتادبيحوراء رعد عبد االمير صاحب10331322222006011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية االستقالل للبناتادبيخلود طعمة عبد مهدي10341322222006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية االستقالل للبناتادبيرهف عماد صدام سلمان10351322222006014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00ثانوية االستقالل للبناتادبيريام سعد عليوي منصور10361322222006016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية االستقالل للبناتادبيريم حسين جاسم محمد10371322222006017

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية االستقالل للبناتادبيزينب محمد صالح مرزا10381322222006019

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية االستقالل للبناتادبيزينب وليد عبد الواحد فرهود10391322222006020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية االستقالل للبناتادبيزينه معن جعفر حسين10401322222006021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية االستقالل للبناتادبيسارة وسام سعدي اسماعيل10411322222006022

كلية اللغات/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية االستقالل للبناتادبيسراء احمد نوري عبد10421322222006024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية االستقالل للبناتادبيغادة قتيبه ابراهيم عبيد10431322222006027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمة سمير عبد االمير عبد هللا10441322222006028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية االستقالل للبناتادبيلبنى فراس خالد عبد الوهاب10451322222006030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية االستقالل للبناتادبيماس مهند عباس خضير10461322222006031

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم ضياء فوزي عباس10471322222006032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم عباس سعد حسين10481322222006033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم لواء نافع هادي10491322222006034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم ياسر عبد اللطيف حميد10501322222006035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية االستقالل للبناتادبينور احمد فاضل عبد علي10511322222006038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية االستقالل للبناتادبيهبه اسماعيل طاهر خلف10521322222006039

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية االسوار للبناتادبيايات عقيل محمد صادق10531322222007003

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االسوار للبناتادبيايه عباس دعير حيال10541322222007005

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية االسوار للبناتادبيبنين رعد عبد المحسن كطو10551322222007007

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية546.0078.00ثانوية االسوار للبناتادبيبنين علي بدر محسن10561322222007008
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية االسوار للبناتادبيتقى محمد كثير كريم10571322222007009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية االسوار للبناتادبيتقى مظهر مزهر عبد المحسن10581322222007010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية االسوار للبناتادبيخديجه عالء صاحب هوري10591322222007013

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية االسوار للبناتادبيرؤى حامد حلو عبيد10601322222007015

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0066.14ثانوية االسوار للبناتادبيزينب محمد موشي حسوني10611322222007019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية االسوار للبناتادبيساره عباس ثامر بوري10621322222007020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية االسوار للبناتادبيسماء رعد حسن حميد10631322222007021

كلية االعالم/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية االسوار للبناتادبيغدير اكرم عاصي احمد10641322222007023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه احمد كاظم صبر10651322222007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه اياد عباس سهيل10661322222007026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه ماجد حيدر راضي10671322222007027

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية االسوار للبناتادبيليلى علي عبد هللا رسن10681322222007028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية االسوار للبناتادبيلينا عالء كريم محمد10691322222007029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية االسوار للبناتادبيمالك علي جاسم عبد الحسين10701322222007030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية االسوار للبناتادبينور الهدى علي مناحي عنبر10711322222007033

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية االسوار للبناتادبيهبه عبد الكريم طالب هادي10721322222007038

كلية اللغات/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية االعتدال للبناتادبيآيه حيدر رحيم علي10731322222008001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية االعتدال للبناتادبيآيه عمار ستار جبار10741322222008002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية االعتدال للبناتادبياصاله زياد عباس حسين10751322222008006

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية االعتدال للبناتادبيامواج سعد ناجي نجيب10761322222008008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0063.43ثانوية االعتدال للبناتادبيبنين سمير جميل مهاوي10771322222008010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك عمر مكي محمد علي10781322222008011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك وسام عباس محل10791322222008013

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية االعتدال للبناتادبيتقى محمد زغير فرعون10801322222008014

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية االعتدال للبناتادبيرسل علي فيصل محمد10811322222008018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية االعتدال للبناتادبيرقيه علي جبر حسوني10821322222008020

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء باسم محمد عبد هللا10831322222008022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء صباح نور هللا نعمة هللا10841322222008023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء عالء حسن عبد النبي10851322222008024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب احمد مجيد حمودي10861322222008026

كلية القانون/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب عباس حسن عبد االمير10871322222008029

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية االعتدال للبناتادبيزينه علي شلوا علي10881322222008030

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية االعتدال للبناتادبيساره اسماعيل خليل ابراهيم10891322222008031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية االعتدال للبناتادبيسرى باسم محمد لفته10901322222008033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية االعتدال للبناتادبيسرى عبد الوهاب زيدان سعود10911322222008034

كلية القانون/الجامعة المستنصرية640.0091.43ثانوية االعتدال للبناتادبيسيماء مثنى خليل محمد سعيد10921322222008036

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االعتدال للبناتادبيضحى محمد ابراهيم حسين10931322222008037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى546.0078.00ثانوية االعتدال للبناتادبيطيبه احمد كاطع هادي10941322222008038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية االعتدال للبناتادبيطيبه ضياء ظاهر هادي10951322222008039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية االعتدال للبناتادبيعذراء عمار نجاح ناصر10961322222008040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية االعتدال للبناتادبيغسق قحطان حسن كاظم10971322222008041

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية االعتدال للبناتادبيفاتن قاسم اسماعيل حسين10981322222008042

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه حسين وادي محي10991322222008045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه حميد مجيد حميد11001322222008046
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كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه رزاق عبد شبيب11011322222008047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية االعتدال للبناتادبيمرام محسن صالح عوده11021322222008052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى545.0077.86ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم احمد حمزة حسين11031322222008053

كلية االعالم/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم سعد محمد عبد هللا11041322222008055

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية االعتدال للبناتادبيميسر علي حسين لفته11051322222008056

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية االعتدال للبناتادبينداء صالح الدين عباس موسى11061322222008057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية االعتدال للبناتادبينرجس جبار فريح حسين11071322222008058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية االعتدال للبناتادبينرمين حسين علي سليمان11081322222008059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57ثانوية االعتدال للبناتادبينور علي فليح مجر11091322222008060

كلية االعالم/الجامعة العراقية488.0069.71ثانوية االعتدال للبناتادبينور عمر سعد توفيق11101322222008061

كلية اللغات/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية االعتدال للبناتادبيهبه باسم حزام حسن11111322222008062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية االعتدال للبناتادبيهجران اياد يبير سليمان11121322222008063

كلية االعالم/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية االعتدال للبناتادبيهدى كريم سعد حسين11131322222008064

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0064.57ثانوية االعتدال للبناتادبيهند قائد عبد العباس جاسم11141322222008065

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية زهو العراق للبناتادبيبنين عباس لفته لعيبي11151322222009004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية زهو العراق للبناتادبيتقى قاسم مهدي سالم11161322222009006

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى492.0070.29اعدادية زهو العراق للبناتادبيخوله عدنان حسون علي11171322222009007

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية زهو العراق للبناتادبيدعاء علي مهدي كريم11181322222009008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية زهو العراق للبناتادبيرقيه محمود موات عناد11191322222009010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء صالح ابراهيم كاظم11201322222009013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء علي طاهر علي11211322222009016

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب زياد ثامر نعمه11221322222009017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه عبد الحميد فاضل حميد11231322222009022

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمة وليد رحيم عبد الزهره11241322222009023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية زهو العراق للبناتادبيمالك عماد شاكر حسن11251322222009025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية زهو العراق للبناتادبيهال رحيم عبد هللا جبر11261322222009028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبياساور مصعب حسون جابر11271322222010002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبياالء احمد غزوان عبد شويش11281322222010004

كلية القانون/الجامعة المستنصرية637.0091.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايه سعيد عباس محمد11291322222010006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايه سيف شكر محمود11301322222010007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيبان خالد حسن جاسم11311322222010009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيبان عثمان حسين علوان11321322222010010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية شمس الحرية للبناتادبيبدريه احمد عامر عبد هللا11331322222010011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية شمس الحرية للبناتادبيتبارك اسماعيل خضير جواد11341322222010013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيتبارك خالد سلمان محمد11351322222010014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية شمس الحرية للبناتادبيجنات حمادي شنيار حمادي11361322222010015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية شمس الحرية للبناتادبيداليا سهيل نجم عبد11371322222010016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيدانيه رعد عبد الحميد خميس11381322222010018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيروان محمد قاسم حمودي11391322222010022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرويده ستار جبار ساهي11401322222010023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزهراء مظهر هادي صالح11411322222010024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب طالب عبد الرزاق علي11421322222010025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب علي فاضل علوان11431322222010026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب محمود مشكور حسين11441322222010027
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب مشتاق احمد كاظم11451322222010028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب مهدي عبد هللا محروس11461322222010029

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية شمس الحرية للبناتادبيشهد محمد جهاد زكي11471322222010032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية شمس الحرية للبناتادبيصفا نظير عبد هللا حسين11481322222010033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية شمس الحرية للبناتادبيضحى حقي اسماعيل محمد11491322222010035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه جاسم محمد صالح عبد هللا11501322222010039

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية528.0075.43ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه مؤيد ناصر حسين11511322222010040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية شمس الحرية للبناتادبيلمى محمد فوزي صبري11521322222010041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم اياد صاحب محمد11531322222010042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم عصام خليل ابراهيم11541322222010044

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية367.0052.43ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم علي تركي عباس11551322222010045

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم علي محمود ابراهيم11561322222010046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمالك ابراهيم عبد المالك محمد11571322222010048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبيندى عبد الجبار عبد الرحمن صادق11581322222010053

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية580.0082.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبينور ثامر حسون عليوي11591322222010056

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية601.0085.86ثانوية شمس الحرية للبناتادبينورا ماهر طاهر محمود11601322222010057

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهاجر عمار محمد احمد11611322222010059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0077.71ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهاجر مجيد غزوان عبد11621322222010060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهبة جابر جاسم سعيد11631322222010062

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهديل قحطان عبد الكريم محمد11641322222010065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية شمس الحرية للبناتادبيوسن داود سلمان محمود11651322222010067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ام البنين للبناتادبيأروى حيدر عبد علي محمد11661322222011001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية551.0078.71اعدادية ام البنين للبناتادبيآيه سلمان عبد االمير محمد11671322222011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية ام البنين للبناتادبياسراء ابراهيم خليل اسماعيل11681322222011004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية ام البنين للبناتادبيايه حكمت مهدي اسماعيل11691322222011007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين سلمان عبد االمير محمد11701322222011008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين منذر حسين عبد علي11711322222011009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك احمد عزيز جاسم11721322222011010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك ضياء توفيق مهدي11731322222011011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية ام البنين للبناتادبيتقى حسين عطا عون11741322222011012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية ام البنين للبناتادبيتقى رافد احمد عبد المجيد11751322222011013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية ام البنين للبناتادبيجيهان عباس حسن حسين11761322222011014

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء عبد هللا محمد باقر عباس11771322222011015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء ليث رسول نايل11781322222011017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية ام البنين للبناتادبيرتاج يحيى عويش محمد11791322222011019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية ام البنين للبناتادبيرسل عالء وهب جعفر11801322222011020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية ام البنين للبناتادبيرقيه ضياء توفيق مهدي11811322222011022

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء حازم كريم ناجي11821322222011024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء طيف جهاد امين11831322222011025

كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء قاسم حسن نمر11841322222011028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء مردان راضي عبد11851322222011029

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب صبار خضير احمد11861322222011032

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب كاظم جواد قاسم11871322222011034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب محمد جاسم محمد11881322222011035
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية ام البنين للبناتادبيساره جاسم عباس مهدي11891322222011036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية ام البنين للبناتادبيصفا ليث مجيد شكر11901322222011040

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية ام البنين للبناتادبيعال خميس ذاري خميس11911322222011042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية ام البنين للبناتادبيعال محمد كامل عبد الرحمن11921322222011043

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية ام البنين للبناتادبيغدير علي عزيز محمد حسن11931322222011044

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية ام البنين للبناتادبيغدير محمد عباس عبد هللا11941322222011045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمة فاضل عبد الحسين مصطاف11951322222011046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0074.43اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمة وائل محمد علي حمودي11961322222011047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه سعد ابراهيم كاظم11971322222011048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية ام البنين للبناتادبيلبنى سعد محمد توفيق مهدي11981322222011049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم رياض عبد حسن11991322222011051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم عباس محمد قاسم12001322222011052

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم علي خزعل جواد12011322222011053

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم فايق فاضل مراد12021322222011054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية ام البنين للبناتادبيمعصومه سمير غازي علوان12031322222011056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ام البنين للبناتادبيمالك حسين كريم موسى12041322222011057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية ام البنين للبناتادبيمنار اسعد خضير عباس12051322222011058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية ام البنين للبناتادبينور الهدى هيثم ضياء عبد الرزاق12061322222011063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية ام البنين للبناتادبيهبه علي عبد الكاظم رشيد12071322222011065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم كاظم باقر كاظم12081322222011070

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الفيحاء للبناتادبيايه غازي مطير عبيد12091322222013006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية الفيحاء للبناتادبيبتول احمد كريم جبر12101322222013008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الفيحاء للبناتادبيحنين عادل شهاب احمد12111322222013010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء عبد الزهره جار هللا فندي12121322222013012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507.0072.43ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب وسام خضر سوادي12131322222013016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية الفيحاء للبناتادبيشهد صباح نوري كاظم12141322222013021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمه ستار جلوب خنجر12151322222013024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية الفيحاء للبناتادبيمروه موفق حاتم كاظم12161322222013026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الفيحاء للبناتادبيمريم حيدر درويش طالب12171322222013027

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522.0074.57ثانوية الفيحاء للبناتادبيمريم ناهض عبد االمير ياسين12181322222013028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية الفيحاء للبناتادبينور نبيل اكرم احمد12191322222013031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيآيه محمد حسن رسن12201322222014001

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياالء فاضل عبد حسين12211322222014003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين حمزه فاضل عودة12221322222014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامامه سامي رمضان علي12231322222014005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايه باسم مهدي صالح12241322222014006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتارا سالم قاسم حسن12251322222014007

كلية اآلداب/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء عالء جاسم عبد12261322222014009

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء علي اسماعيل رمضان12271322222014010

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدانيه عدنان عبد الزهرة مناتي12281322222014012

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيديار شوقي عيسى عبد الرضا12291322222014013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرقيه فليح حسن عبيد12301322222014017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء احمد مصطفى محمد12311322222014019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء امير مبارك جبر12321322222014020
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية512.0073.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء رحيم سوادي منشد12331322222014021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينا خليل جري مطيلج12341322222014024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب حسين عبد علي سليمان12351322222014026

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب نورس عبد الواحد مرزوك12361322222014028

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره جمعه حميد عزيز12371322222014029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية577.0082.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره عالء سهيل سلمان12381322222014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره محمد عبد اللطيف محمد12391322222014031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0083.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشمس لؤي قاسم محمد12401322222014033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشهد مازن جواد محمد12411322222014034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيصفا عدنان اسماعيل مصطفى12421322222014035

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى حسين شنان علي12431322222014036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه ستار جبار محمد12441322222014037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه محمد قاسم سلمان12451322222014038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعائشه مدحت عبد القادر حسين12461322222014039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء عدنان سلمان مرزوق12471322222014040

كلية القانون/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء علي عبد الحسين جبار12481322222014041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغادة عطيه هاشم مرحب12491322222014042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير جالل غازي عبيد12501322222014043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير فالح حسن علي12511322222014044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمة الزهراء فالح عنبر بكال12521322222014046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه امين عبد كاطع12531322222014048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه فاضل شالل مكصد12541322222014049

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفرح ياسين سلمان احمد12551322222014050

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيكوثر باسم عبد هللا حسين12561322222014052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلبنى عباس حسن محمد12571322222014054

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم بشير عبود عبد هللا12581322222014055

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار ضياء عبد علي عزيز12591322222014057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار عامر قاسم موسى12601322222014058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمها خالد طاهر عبد السادة12611322222014059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ عدنان داود سلمان12621322222014063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ هيثم عبد الرحمن محمد12631322222014064

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور علي صالح يونس12641322222014065

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور محمد عبد الرضا نعيم12651322222014066

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهاله عباس موله محمد12661322222014068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيوهج وليد عزيز علي12671322222014070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييسر نصير نجيب حميد12681322222014071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييقين عمار شاكر شنيح12691322222014072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية االنتصار للبناتادبيآريج عامر فتحي علي12701322222015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية االنتصار للبناتادبياثمار ياسر طه ياسين12711322222015002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية االنتصار للبناتادبياستبرق منذر علي حسين12721322222015005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية االنتصار للبناتادبياسيا علي محمود لطيف12731322222015006

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية االنتصار للبناتادبيايه باسم حميد هادي12741322222015008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية االنتصار للبناتادبيبتول احمد حسن علوان12751322222015011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االنتصار للبناتادبيبشرى عدي عدنان داود12761322222015013
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قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية556.0079.43اعدادية االنتصار للبناتادبيبنين ستار عبد الجبار حبيب12771322222015014

كلية االعالم/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية االنتصار للبناتادبيتبارك احمد عباس هادي12781322222015015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية االنتصار للبناتادبيتقى نبيل عماد صبري12791322222015019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية االنتصار للبناتادبيحنين كريم داخل خرنوب12801322222015021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية االنتصار للبناتادبيحوراء مصطفى كمال حسن12811322222015022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية االنتصار للبناتادبيداليا دريد سمير منعم12821322222015023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية االنتصار للبناتادبيدانيا صفاء الدين عباس قدوري12831322222015024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية االنتصار للبناتادبيدانيه حسين علي حيدر12841322222015025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية االنتصار للبناتادبيدنيا عبد القادر عبد االمير حسين12851322222015026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية561.0080.14اعدادية االنتصار للبناتادبيرسل برهان حسين علوان12861322222015029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية االنتصار للبناتادبيرقيه يحيى هادي جبر12871322222015033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية االنتصار للبناتادبيرنا علي صادق صالح12881322222015034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء حسين سبع عباس12891322222015037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء محمد حسين حسن12901322222015040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء هشام محمد هاشم12911322222015042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب عبد هللا عبد زيد شاكر12921322222015044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب محمد كامل زينل12931322222015047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب نوح هادي عون12941322222015049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية االنتصار للبناتادبيساره احمد عبد االله صادق12951322222015051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية االنتصار للبناتادبيساره مرتضى صالح الدين زين الدين12961322222015052

كلية اآلداب/جامعة كركوك482.0068.86اعدادية االنتصار للبناتادبيسجى عادل سلمان محل12971322222015054

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية524.0074.86اعدادية االنتصار للبناتادبيسرور علي فاضل عباس12981322222015055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية577.0082.43اعدادية االنتصار للبناتادبيسما اوس انور حمودي12991322222015056

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية االنتصار للبناتادبيصفا عبد الباسط عبد هللا عبد الهادي13001322222015061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه صادق ابراهيم باقر13011322222015068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية االنتصار للبناتادبيفرح فؤاد كامل عباس13021322222015072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية االنتصار للبناتادبيفرح محمد مصطفى شهاب13031322222015073

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية االنتصار للبناتادبيمروة فيصل مسعود داود13041322222015077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية االنتصار للبناتادبيمريم حيدر محمد هادي13051322222015080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية االنتصار للبناتادبيمريم عباس هادي جبر13061322222015081

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية االنتصار للبناتادبيمالك احمد فاضل حسن13071322222015086

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية االنتصار للبناتادبيمنار حسين اسماعيل حسين13081322222015087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية االنتصار للبناتادبيمنار خالد عبد المطلب علوان13091322222015089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية االنتصار للبناتادبيمنى علي عدنان علوان13101322222015091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية االنتصار للبناتادبيموده عبد العباس عناد عداي13111322222015094

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية االنتصار للبناتادبيميالد رعد كامل عباس13121322222015096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية االنتصار للبناتادبيمينا رعد كيالن سعيد13131322222015097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية562.0080.29اعدادية االنتصار للبناتادبيمينا علي يوسف رزوقي13141322222015098

كلية القانون/الجامعة المستنصرية636.0090.86اعدادية االنتصار للبناتادبينبأ يحيى حاتم عبد الرزاق13151322222015100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية االنتصار للبناتادبينور حسين ناصر حسين13161322222015103

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية االنتصار للبناتادبيهاجر حسن عبد علي حسن13171322222015105

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية االنتصار للبناتادبيهجران قاسم عبد الواحد حسين13181322222015108

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية االنتصار للبناتادبييسر عبد المهدي عباس علي13191322222015110

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية البسالة للبناتادبياسراء محسن عبود فالح13201322222016001
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية البسالة للبناتادبيبنين جاسم رحمه خلف13211322222016005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية البسالة للبناتادبيتبارك حسن عبد علي عبد النبي13221322222016007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية البسالة للبناتادبيتبارك حميد محي حميد13231322222016008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء احمد محمد سالم13241322222016009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء رياض حمود حسين13251322222016010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء علي محمد مجمان13261322222016011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية البسالة للبناتادبيرانيا كمال سرحان عبد13271322222016013

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية البسالة للبناتادبيرحمه فارس جاسم حميد13281322222016014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية البسالة للبناتادبيرقيه ماجد طاهر عبد13291322222016016

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية البسالة للبناتادبيروان مهند عبد الكاظم جبار13301322222016020

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية البسالة للبناتادبيريام مهدي جواد كاظم13311322222016021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء حامد حسين خليفه13321322222016022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء عالء حسين علي13331322222016026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين زبون13341322222016027

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية البسالة للبناتادبيزينب عالء حسين علي13351322222016030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية البسالة للبناتادبيساره أسام عبد الزهره عبد الحسن13361322222016034

كلية اللغات/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية البسالة للبناتادبيساره علي جاسم مثنى13371322222016035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية البسالة للبناتادبيساره عمار اسماعيل منصور13381322222016036

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية البسالة للبناتادبيسجى جاسم حمادي جابر13391322222016038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية البسالة للبناتادبيسجى جاسم سوادي سابط13401322222016039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية البسالة للبناتادبيسرى ماجد خطاب سكر13411322222016040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية البسالة للبناتادبيضحى جاسم حمادي جابر13421322222016041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية البسالة للبناتادبيطيبة صالح مهدي عبد الكريم13431322222016043

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية البسالة للبناتادبيعذراء عدنان ثجيل كاطع13441322222016044

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية627.0089.57اعدادية البسالة للبناتادبيعال مثنى محمد عبد الساده13451322222016045

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمة قتيبه سلطان سلمان13461322222016047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمه جاسم فاضل علي13471322222016048

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمه حسن خليل ابراهيم13481322222016050

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمه علي احمد علي13491322222016051

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمه محمد تقي جعفر محمد13501322222016052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمه ياسر دولت جميل13511322222016054

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية البسالة للبناتادبيالنه عاصم صادق حمودي13521322222016055

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين523.0074.71اعدادية البسالة للبناتادبيماري محمد كريم يوسف13531322222016056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية البسالة للبناتادبينبأ عادل عبد المحسن محمد13541322222016061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية البسالة للبناتادبينور صادق جعفر فالح13551322222016063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية البسالة للبناتادبينور عمار فيصل عيدان13561322222016065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيأجيان مناف فاضل داخل13571322222017001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيأسيل لؤي عبد هللا قاسم13581322222017004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبياريج محمد عوده حافظ13591322222017005

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبتول باسم حسين عطيه13601322222017009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبتول رحيم غانم شاهين13611322222017010

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبتول مناف فاضل داخل13621322222017011

كلية اللغات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبنين حسين داخل حنظل13631322222017014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبنين حسين عبد علي عبد النبي13641322222017015
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين645.0092.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتاره غسان غازي العيبي13651322222017016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتبارك الرحمن جاسم كاظم فيصل13661322222017017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتقى علي محمد مناتي13671322222017019

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيجمانه بهاء الدين حسن عرب13681322222017020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحوراء محمد صابر عبد هللا13691322222017023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيدنيا سمير الماس عباس13701322222017026

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرتاج قاسم مجيد كريم13711322222017029

كلية اآلداب/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرغد حكمت مطشر مزعل13721322222017031

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرقيه حمادي ناصر حاتم13731322222017033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرقيه طالب قاسم شلبه13741322222017034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرقيه كاظم خلف عبد النبي13751322222017035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرقيه محسن رهيف جعفر13761322222017036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء غانم حسن محمد13771322222017040

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء محمد مهدي صالح13781322222017042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء ناظم فياض داود13791322222017043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب باسم جاسب عبيد13801322222017045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب عامر ثجيل لفته13811322222017047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينه اسعد مجبل كاظم13821322222017052

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينه صالح لعيبي زامل13831322222017053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسجى عباس محمد حسن13841322222017057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيشهد شاكر خالد حسن13851322222017058

كلية اآلداب/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيشهد عبد الرحمن نعمه محمد13861322222017059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيغدير احمد صدام كاظم13871322222017063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيغدير صباح كاظم عذافه13881322222017065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الثورة العربية للبناتادبيغفران ساجد علي حسين13891322222017066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه حارث علي عزاوي13901322222017070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه زهرء نبيل جمعه عبد13911322222017071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه فيصل غازي ناصر13921322222017073

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيكوثر حسن صالح جبر13931322222017076

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمرام هشام عبد االمير مظلوم13941322222017079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم رعد حمود سعدون13951322222017080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم علي سبهان ياسين13961322222017083

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمنه هللا جاسم كاظم فيصل13971322222017086

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبيميقات حميد جابر كاظم13981322222017087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الثورة العربية للبناتادبينبأ حيدر احمد شحيم13991322222017088

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبينبأ عقيل كاظم محيبس14001322222017090

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبينبأ علي كاظم عطيه14011322222017091

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبينرمين سالم جلود عطيه14021322222017093

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الزهراء ضياء محمد نعمه14031322222017095

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى محمد محمود صالح14041322222017101

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور عبد الحسين طارش رسن14051322222017103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهاجر موسى جبار عوده14061322222017104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهدى هيثم جاسم مريسن14071322222017107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الخنساء للبناتادبياثمار اياد كاظم كاطع14081322222018001
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كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية الخنساء للبناتادبياالء جاسب خريبط خنيفر14091322222018004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية الخنساء للبناتادبيام البنين حيدر بركات حبيب14101322222018005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الخنساء للبناتادبياية حيدر علي كاظم14111322222018007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية الخنساء للبناتادبياية وليد خالد احمد14121322222018010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية526.0075.14اعدادية الخنساء للبناتادبياية وميض عبد الكريم خلف14131322222018011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الخنساء للبناتادبياية ياسين طاهر جاسم14141322222018012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الخنساء للبناتادبيبتول محمد عدنان حسون14151322222018013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية الخنساء للبناتادبيبشرى رحيم دواي مؤنس14161322222018014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الخنساء للبناتادبيبلسم مشتاق رحيم رزاق14171322222018015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الخنساء للبناتادبيبنت الهدى محمد موسى عبد الرضا14181322222018016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء جبار مظلوم كركي14191322222018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء فاضل جبر محمود14201322222018024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الخنساء للبناتادبيخديجة احمد عباس حسن14211322222018026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء عماد عبد الجبار محمود14221322222018028

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه فاضل عبد الحسين مجيد14231322222018035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء احمد جاسم عوده14241322222018036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حسين حيدر كاظم14251322222018039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء كاظم جعفر رمضان14261322222018041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب محسن موسى محسن14271322222018047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية الخنساء للبناتادبيزينة عدنان حسن سلمان14281322222018048

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الخنساء للبناتادبيسارة فؤاد شنيشل خلف14291322222018049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى ميثم جبار جبر14301322222018051

كلية الحقوق/جامعة النهرين637.0091.00اعدادية الخنساء للبناتادبيسيماء مرتضى هادي جبر14311322222018053

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية الخنساء للبناتادبيشيماء صالح مهدي جعفر14321322222018054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الخنساء للبناتادبيشيماء علي عبد الحسين عبود14331322222018056

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية الخنساء للبناتادبيعبير محمد علوان حسن14341322222018058

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الخنساء للبناتادبيعلياء سرحان ارحيمه خنيفر14351322222018060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0073.71اعدادية الخنساء للبناتادبيغادة لطيف كيطان لطيف14361322222018062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمة بشير صالح مهدي14371322222018063

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمة علي عبود نافل14381322222018065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمة قاسم جاسم عبد الكريم14391322222018066

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الخنساء للبناتادبيكوثر حسين عبد هللا محيل14401322222018068

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ بسام ستار تايه14411322222018072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الخنساء للبناتادبينور الهدى فاضل عبد الحسين مجيد14421322222018074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الخنساء للبناتادبينور حميد محمد ساده14431322222018075

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الخنساء للبناتادبييقين حسين علي هجول14441322222018079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الخنساء للبناتادبييقين مهدي عبود حسن14451322222018082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية566.0080.86ثانوية الرافدين للبناتادبيأمنه فراس فؤاد احمد14461322222019001

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الرافدين للبناتادبيبدور عباس جبار حسين14471322222019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية الرافدين للبناتادبيتقى علي حنون صحن14481322222019005

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية الرافدين للبناتادبيحنين محمد جاسم عبد هللا14491322222019006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86ثانوية الرافدين للبناتادبيحنين محمد فاضل محمد14501322222019007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية الرافدين للبناتادبيحوراء باسل عبد الرحيم رشيد14511322222019008

كلية القانون/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية الرافدين للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير حميدي14521322222019012
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية الرافدين للبناتادبيزينه اسامه مؤيد شاكر14531322222019014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الرافدين للبناتادبيسماء علي جواد علوان14541322222019017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية الرافدين للبناتادبيسهى سعد جاسم محمد14551322222019018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الرافدين للبناتادبيلبنى عثمان طارق ثابت14561322222019021

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية الرافدين للبناتادبيمريم عباس فاضل محمد14571322222019022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43ثانوية الرافدين للبناتادبيميار عدي عدنان صالح14581322222019023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00ثانوية الرافدين للبناتادبيهاله احمد زكي توفيق14591322222019024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية الرافدين للبناتادبيوفاء احمد شهاب احمد14601322222019025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية الرشيد للبناتادبياحالم محمد عباس خضير14611322222020001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الرشيد للبناتادبياسراء احمد فاروق عبد الخالق14621322222020002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية557.0079.57ثانوية الرشيد للبناتادبيأمنه احمد عدنان قدوري14631322222020003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية الرشيد للبناتادبيبراء خالد نذير عباس14641322222020005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الرشيد للبناتادبيتارة مصطفى اسماعيل نوري14651322222020006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية الرشيد للبناتادبيحوراء عبد الرزاق عبد غركان14661322222020007

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية557.0079.57ثانوية الرشيد للبناتادبيرقيه احمد جاسم فرج14671322222020008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الرشيد للبناتادبيزهراء محي علي عبد14681322222020009

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الرشيد للبناتادبيزينب احمد داود كشكول14691322222020010

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الرشيد للبناتادبيزينب عماد احمد داود14701322222020012

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الرشيد للبناتادبيصفا صالح مهدي جفات14711322222020014

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمه زياد طارق بيرو14721322222020015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86ثانوية الرشيد للبناتادبيفرح اسعد عبد الصاحب فنجان14731322222020016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43ثانوية الرشيد للبناتادبيمريم سالم خلف مسلم14741322222020017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية الرشيد للبناتادبيمريم صفاء صادق جعفر14751322222020018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00ثانوية الرشيد للبناتادبيمريم علي كاظم عالوي14761322222020019

كلية اللغات/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الزهراء للبناتادبيازهار ياسين خضير عباس14771322222021001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية الزهراء للبناتادبيايات مؤيد علي سلمان14781322222021003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية الزهراء للبناتادبيرسل رحيم منصور فيزي14791322222021009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الزهراء للبناتادبيرغد انتظار محمد عبيد14801322222021010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية الزهراء للبناتادبيرواء ثامر فرحان فياض14811322222021012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية الزهراء للبناتادبيرواء سلمان محمد قاسم14821322222021013

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء امير ابراهيم كاطع14831322222021014

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء جمال ابراهيم الفت14841322222021015

كلية القانون/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء خالد ناصر حلو14851322222021016

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء صالح كاظم جساس14861322222021017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء محمد جواد ياور14871322222021018

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب حازم مردان رهيف14881322222021019

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب علي عبد الغفور حسين14891322222021020

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية الزهراء للبناتادبيساره سالم مهدي باقر14901322222021021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الزهراء للبناتادبيشهد صفاء ازغير حميد14911322222021024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29ثانوية الزهراء للبناتادبيغدير نزار حسون حسن14921322222021026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية الزهراء للبناتادبيغفران خالد بندر اغا14931322222021027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين518.0074.00ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة ريسان اسماعيل خليل14941322222021028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه فوزي كريم مراد14951322222021030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الزهراء للبناتادبيكوثر علي عبد االكبر شاكر14961322222021031
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية الزهراء للبناتادبيمروه عبد الرحمن كاظم عبد هللا14971322222021033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم خالد ياسين محمد14981322222021034

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم صباح عكله علي14991322222021036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم طالب عبد الساده جار هللا15001322222021037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم عامر جاسم حسين15011322222021038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم مسعود سلمان ماي خان15021322222021039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الزهراء للبناتادبينبأ جالل عبد علي15031322222021041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00ثانوية الزهراء للبناتادبينبأ ضياء احمد لعيبي15041322222021042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية الزهراء للبناتادبينجالء حسين عبد الغفور حسين15051322222021043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الشعب للبناتادبيآيات محمد علك نصيري15061322222022001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الشعب للبناتادبيآيه طارق عبد الوهاب علوان15071322222022002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الشعب للبناتادبيابرار عاتي عبد منصور15081322222022003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الشعب للبناتادبياسراء حسن علي نجم15091322222022004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الشعب للبناتادبيايات صباح محسن ابراهيم15101322222022009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الشعب للبناتادبيايه عمار شيخ علي حسن15111322222022014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشعب للبناتادبيبلقيس وليد مفتن جبار15121322222022017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية الشعب للبناتادبيبنين كاظم حسن شالكه15131322222022020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك ثامر مهدي حسن15141322222022022

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك جواد شوجه حاشوش15151322222022023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك عمار جاسم خلف15161322222022025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك قيس خليل اسماعيل15171322222022026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك ليث صبري طاهر15181322222022028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك محمد خضير عباس15191322222022029

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية الشعب للبناتادبيتبارك نمير عبد الجبار دعدوش15201322222022030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية الشعب للبناتادبيجمانه رائد ابراهيم عوده15211322222022033

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية565.0080.71اعدادية الشعب للبناتادبيجنات جمال سلمان مجيد15221322222022034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية الشعب للبناتادبيحنين جمال عبد الحسين علي اكبر15231322222022038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء حميد غالي رسن15241322222022039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الشعب للبناتادبيدعاء حسن مراد شديد15251322222022045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الشعب للبناتادبيرانيه كريم قاسم كحيط15261322222022048

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية374.0053.43اعدادية الشعب للبناتادبيرحمه صادق كاظم جاسم15271322222022049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الشعب للبناتادبيرسل محمود شاكر عباس15281322222022050

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه احمد شهاب احمد15291322222022052

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه ضياء سعدون جاسم15301322222022055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه عادل عباس محسن15311322222022056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه فراس كاظم ناصر15321322222022058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشعب للبناتادبيريام احمد محسن غضبان15331322222022062

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية609.0087.00اعدادية الشعب للبناتادبيريام حسن مجيد مريوش15341322222022063

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية559.0079.86اعدادية الشعب للبناتادبيريام علي ناظم جاسم15351322222022065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء بشير عطوان خضير15361322222022068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حيدر غالب فرج15371322222022069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء رحيم هاشم سوادي15381322222022070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0063.29اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء سالم احطيب صوالغ15391322222022071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء سعد كاظم حسوني15401322222022072
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء سلمان عويد صوب هللا15411322222022073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء ضياء مهدي كريم15421322222022076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء عبد الستار جبار عبد الستار15431322222022077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء عبود محمد علي عبود15441322222022079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء هيثم ولي نامدار15451322222022083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الشعب للبناتادبيزهره مزعل شرم كوبان15461322222022084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية الشعب للبناتادبيزينب حسن محسن جوحي15471322222022086

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الشعب للبناتادبيزينب حسين عباس عبد الحسن15481322222022087

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الشعب للبناتادبيساره صالح حسين شبيب15491322222022095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الشعب للبناتادبيسجى فراس طاهر عبد هللا15501322222022096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية الشعب للبناتادبيسجى نجم عبود محمد علي15511322222022097

كلية اآلداب/الجامعة العراقية517.0073.86اعدادية الشعب للبناتادبيسماء باسم كريم محمد15521322222022098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الشعب للبناتادبيشهد لؤي عادل عناد15531322222022102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الشعب للبناتادبيشهد ماجد سالم رسن15541322222022103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الشعب للبناتادبيشيماء كريم عوده زياوي15551322222022104

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الشعب للبناتادبيصفا هاشم عبد االمير صفر15561322222022105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه احمد جباري خنجر15571322222022106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه حيدر صالح يونس15581322222022107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه عماد جاسم مزعل15591322222022108

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الشعب للبناتادبيطيبه فاخر محيسن محمد15601322222022109

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الشعب للبناتادبيعائشه زهير حسين عبد15611322222022113

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الشعب للبناتادبيعال عبد المجيد عبد الستار محمود15621322222022117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الشعب للبناتادبيغدير عدنان جواد محسن15631322222022118

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية الشعب للبناتادبيغفران نصيف جاسم محمد15641322222022120

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية الشعب للبناتادبيفاتن حيدر طاهر غانم15651322222022121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمة تمار عبد الجبار اسماعيل15661322222022122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه حيدر جبر هاشم15671322222022128

كلية اللغات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الشعب للبناتادبيفرح سمير ابراهيم طاهر15681322222022135

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الشعب للبناتادبيلبنى محمد ستار موسى15691322222022137

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية الشعب للبناتادبيلجين نجاح قاسم محمد15701322222022138

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الشعب للبناتادبيلينا رياض حسان جبار15711322222022139

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الشعب للبناتادبيمريم رعد جبير منادي15721322222022140

كلية الحقوق/جامعة النهرين641.0091.57اعدادية الشعب للبناتادبيمريم صفاء جليل عبد الرحيم15731322222022141

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الشعب للبناتادبيمريم عصام ابراهيم عبد هللا15741322222022143

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية الشعب للبناتادبيمالك انيس زيدان خلف15751322222022147

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الشعب للبناتادبيمنى حسن حربي نوري15761322222022148

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الشعب للبناتادبينبأ جبار خميس سعيد15771322222022152

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية الشعب للبناتادبينبأ غسان يعقوب فاضل15781322222022153

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57اعدادية الشعب للبناتادبينهى احمد ماجد ثابت15791322222022158

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الشعب للبناتادبينور الزهراء كامل مزبان حسن15801322222022160

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية الشعب للبناتادبينور الهدى باسل محمد سلمان15811322222022162

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الشعب للبناتادبينور ثائر كريم باقر15821322222022165

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الشعب للبناتادبينور جبار حسين شحاذه15831322222022166

كلية التربية/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية الشعب للبناتادبينور داود غضيب خلف15841322222022168
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الشعب للبناتادبينور دريد محمود صالح15851322222022169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الشعب للبناتادبينور هيثم عدنان احمد15861322222022172

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الشعب للبناتادبينوران ناصر كاظم مظلوم15871322222022173

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الشعب للبناتادبينوره وليد خالد قاسم15881322222022174

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية الشعب للبناتادبيهاجر رعد لفته والي15891322222022176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الشعب للبناتادبيهاجر عقيل عبد مهاوي15901322222022178

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية الشعب للبناتادبيهاجر عالء الدين نوري رحيم15911322222022179

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الشعب للبناتادبيهبه احمد محي حسين15921322222022181

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية الشعب للبناتادبيهدى حيدر طارق عبد الكريم15931322222022183

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى545.0077.86اعدادية الشعب للبناتادبيهديل زياد ماجد ثابت15941322222022185

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86ثانوية الفوز للبناتادبياالء حسين كاظم لفته15951322222023002

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الفوز للبناتادبيايمان حازم سعدون سلمان15961322222023003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية الفوز للبناتادبيبتول محمد ذياب محمد15971322222023006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية الفوز للبناتادبيبنين بكر سبع حسن15981322222023007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الفوز للبناتادبيتقى فالح عبودي شير15991322222023009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00ثانوية الفوز للبناتادبيجنات حيدر ناجي فرج16001322222023010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية الفوز للبناتادبيحنين سالم حسين علوان16011322222023011

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الفوز للبناتادبيحوراء وليد حسين حسان16021322222023013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية الفوز للبناتادبيداليا عصام صالح شذر16031322222023014

كلية القانون/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الفوز للبناتادبيرتاج ضرغام باقر عباس16041322222023018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية الفوز للبناتادبيرقيه عبد الستار محمود علي16051322222023020

كلية االعالم/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية الفوز للبناتادبيرند غالب حسين محمود16061322222023023

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية الفوز للبناتادبيزينب علي عبد الكريم هادي16071322222023026

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الفوز للبناتادبيزينب محمد يحيى قاسم16081322222023029

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية521.0074.43ثانوية الفوز للبناتادبيغدير باسل محمد علي رفيق16091322222023033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه صباح محمد جبير16101322222023035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه ياسين احمد عبد هللا16111322222023038

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية الفوز للبناتادبيمريم علي قاسم دحام16121322222023041

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية الفوز للبناتادبيمريم محمد علوان مثنى16131322222023042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الفوز للبناتادبيميديا لؤي محمود جاسم16141322222023044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية الفوز للبناتادبينور جاسم محمد حسن16151322222023046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الفوز للبناتادبيوسن محمد وحيد حسين16161322222023049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية الفوز للبناتادبييقين احمد سعيد عزيز16171322222023051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيتبارك عبد الستار فاضل خضير16181322222024004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيدعاء شهاب احمد محمد16191322222024005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيدالل ظافر فؤاد احمد16201322222024006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرؤى رائد محمود درويش16211322222024007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرقيه بشير سوادي سلمان16221322222024008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء سالم خليفه رشيد16231322222024009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزينه منذر نعمان حمادي16241322222024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيسارة اسامه عبد الرزاق عبد الجبار16251322222024011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيطيبه احمد محسن باقر16261322222024012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيغدير عادل بدن فاضل16271322222024013

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيفاطمه محمد صبري محمد16281322222024016
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيفاطمه محمد لطيف علك16291322222024017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمرام جابر محمد عبد16301322222024020

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم مصطفى مجيد جميل16311322222024022

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينبأ عمار عبد الحسين راضي16321322222024023

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينرجس محمد عبود رشيد16331322222024025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينور الزهراء غني عيسى عبود16341322222024026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيياسمين سالم اسماعيل ياسين16351322222024028

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الكرامة للبناتادبياديان عدنان صالح مهدي16361322222025001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية446.0063.71اعدادية الكرامة للبناتادبياسماء معتز مؤيد زكي16371322222025003

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الكرامة للبناتادبيامنه محمد خلف جباره16381322222025006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية الكرامة للبناتادبيايه عمار هادي جسام16391322222025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك سعد شاكر حامد16401322222025011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك ناجي محمد كاطع16411322222025013

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الكرامة للبناتادبيجمانه عصام كريم موسى16421322222025014

كلية القانون/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الكرامة للبناتادبيديانا عدنان نصيف جاسم16431322222025018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00اعدادية الكرامة للبناتادبيذرى محمد سعيد غازي16441322222025021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0060.86اعدادية الكرامة للبناتادبيرحمه ماجد قاسم الزم16451322222025023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية639.0091.29اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه اسماعيل احمد صالح16461322222025025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه باسم عدنان نايف16471322222025026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه حافظ عبد الرضا علي16481322222025027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه رشيد عبد الحميد محمد16491322222025029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء حازم محمد صالح16501322222025032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء خالد جار هللا حسن16511322222025033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عماد عباس سهيل16521322222025034

كلية اللغات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الكرامة للبناتادبيزهره عماد حسين حسن16531322222025035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب ابراهيم احمد صالح16541322222025036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الكرامة للبناتادبيزينه رائد صبري نعمه16551322222025038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71اعدادية الكرامة للبناتادبيسارة نعمة جاسم محمد16561322222025039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الكرامة للبناتادبيسدن ابراهيم شكر ياس16571322222025043

كلية القانون/الجامعة المستنصرية640.0091.43اعدادية الكرامة للبناتادبيسما ضياء عبد الحسين حنتوش16581322222025044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الكرامة للبناتادبيسميره احمد عدنان حسن16591322222025046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الكرامة للبناتادبيشمس رؤوف سهام محمد رؤوف16601322222025047

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الكرامة للبناتادبيصبا احسان سعيد عليوي16611322222025048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الكرامة للبناتادبيصفا صباح حسين مجيد16621322222025049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه وليد عباس جاسم16631322222025052

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية الكرامة للبناتادبيغفران طه ياسين طه16641322222025056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه عبد الباسط احمد عذاب16651322222025058

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه علي عبد الرضا علي16661322222025059

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه موفق مهدي سلمان16671322222025060

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه نجم عبد حميد16681322222025061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الكرامة للبناتادبيفرح ضياء خليل تركان16691322222025062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الكرامة للبناتادبيليلى جمعه كاظم حمدان16701322222025065

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71اعدادية الكرامة للبناتادبيمروة حازم محمد صالح محمود16711322222025066

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم عبد الكريم سلمان حسن16721322222025069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم عمر فاضل حمد16731322222025070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم موفق مهدي صالح16741322222025071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمشكاة جميل حسن جميل16751322222025073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الكرامة للبناتادبيمفاز رعد ياسين محمد16761322222025074

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الكرامة للبناتادبيمنال عبد العظيم ابراهيم حسين16771322222025075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية630.0090.00اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ احمد علي احمد16781322222025077

كلية القانون/الجامعة المستنصرية638.0091.14اعدادية الكرامة للبناتادبيندى سمير اسماعيل علوان16791322222025078

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية الكرامة للبناتادبينسرين تحسين علوان حسين16801322222025079

كلية اللغات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الكرامة للبناتادبينورهان جاسم حسن هادي16811322222025083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية النعمان للبناتادبيايه ابراهيم عبد الحميد ابراهيم16821322222026003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية النعمان للبناتادبيايه سمير احمد علي16831322222026004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية النعمان للبناتادبيتقى نمير محمد حسين16841322222026006

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية563.0080.43ثانوية النعمان للبناتادبيتماره اسام محمد عبد هللا16851322222026007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية563.0080.43ثانوية النعمان للبناتادبيرحمه سعد عزيز مجيد16861322222026009

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية النعمان للبناتادبيروان مهند عزيز مجيد16871322222026011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29ثانوية النعمان للبناتادبيريا رائد ياسين عبد الرحمن16881322222026012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار449.0064.14ثانوية النعمان للبناتادبيسحر مشعان جنو خلف16891322222026014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية النعمان للبناتادبيشهد بهاء سعدي جاسم16901322222026016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية النعمان للبناتادبيطيبه صالح علي حسين16911322222026018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية النعمان للبناتادبيملك محمود مهدي خضير16921322222026022

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29ثانوية النعمان للبناتادبينبا موفق شفيق رفيق16931322222026023

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية النعمان للبناتادبينسرين عادل كاظم محمد16941322222026024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0070.86ثانوية النعمان للبناتادبيهند صالح الدين جميل صبحي16951322222026026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية حطين للبناتادبيايات هيثم قاسم لطيف16961322222027004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية حطين للبناتادبيايه محمد راضي حسن16971322222027007

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية حطين للبناتادبيبتول غالب غالب محسن16981322222027008

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية حطين للبناتادبيتبارك احمد جاسم عبد16991322222027010

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية حطين للبناتادبيرنين نصير خالد ناجي17001322222027019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية حطين للبناتادبيزهراء حامد عطيه حسين17011322222027022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية حطين للبناتادبيزهراء حيدر حمودي قاسم17021322222027025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية حطين للبناتادبيزهراء راسم مطير عبيد17031322222027026

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية حطين للبناتادبيزينب رحيم جبار حسن17041322222027030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية حطين للبناتادبيزينه انمار احمد موحان17051322222027034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية حطين للبناتادبيساره سلمان هادي محمد17061322222027035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية حطين للبناتادبيسجى احمد حسن عباس17071322222027036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية حطين للبناتادبيسرى اركان ستار صالح17081322222027038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه جمعه علي حسون17091322222027042

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه عمار جعفر منصور17101322222027043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه وليد فهمي ابراهيم17111322222027045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية حطين للبناتادبيمروه عبد الرحمن ابراهيم محمد17121322222027048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية حطين للبناتادبيمروه محمد عبد الزهره ارحيمه17131322222027049

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية حطين للبناتادبيمريم ظافر حميد عبود17141322222027051

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية حطين للبناتادبينبأ اياد يوسف غركان17151322222027054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية حطين للبناتادبينور ستار خلف كاظم17161322222027058
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايه حيدر عامر كاظم17171322222029002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايه رحيم عزاوي رشيد17181322222029003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية617.0088.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايه سعد شراد باشخ17191322222029004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايه وسام فالح حسين17201322222029005

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين باقر حمود باقر17211322222029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين محمد مطر جبر17221322222029008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك محمد قاسم الزم17231322222029009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية620.0088.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء حسين حميد موسى17241322222029011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء سنان فاضل محمد17251322222029012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء هادي وحيد عجه17261322222029013

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صادق فاضل عباس17271322222029018

كلية االعالم/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء مصطاف حسين عباس17281322222029022

كلية القانون/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب صادق فاضل عباس17291322222029024

كلية االعالم/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيساره سعيد محسن داود17301322222029027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة ساجد محسن هادي17311322222029033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة قحطان عدنان صالح17321322222029034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة كريم محمد عبد الرحمن17331322222029035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيلمياء محمد عبد الكاظم فاضل17341322222029038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية506.0072.29ثانوية عدن للبناتادبياسراء ثابت راغب محمد صديق17351322222030002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية عدن للبناتادبياسراء حمزة فاضل رشيد17361322222030003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57ثانوية عدن للبناتادبياسراء رياض طعمه جبر17371322222030004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية عدن للبناتادبيايه باسم حاتم مجيد17381322222030005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية عدن للبناتادبيبتول باسم عبد الواحد جبر17391322222030010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية عدن للبناتادبيبنين سالم عادل حافظ17401322222030013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية عدن للبناتادبيبنين علي احمد محمد17411322222030015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية عدن للبناتادبيحوراء كاظم عاجب جليوي17421322222030023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية عدن للبناتادبيرقية حسين شاتي الزم17431322222030028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية عدن للبناتادبيريام حسام علي حسين17441322222030030

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية عدن للبناتادبيزهراء اسعد منجل عبد17451322222030032

كلية االعالم/الجامعة العراقية513.0073.29ثانوية عدن للبناتادبيزهراء اياد عبد هللا بدر17461322222030033

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية عدن للبناتادبيزهراء حسن مولى عبد هللا17471322222030035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية عدن للبناتادبيزهراء صفاء عبد الحسين جابر17481322222030036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية عدن للبناتادبيزهراء عدنان فالح حسن17491322222030037

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية عدن للبناتادبيزينب صالح جمعه حسان17501322222030040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية عدن للبناتادبيزينب عبد الرحمن حسن عبد17511322222030041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية عدن للبناتادبيزينب علي ستار صالح17521322222030043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية عدن للبناتادبيسجى فراس كاظم جعفر17531322222030047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية عدن للبناتادبيسرور احمد صادق جبار17541322222030048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية عدن للبناتادبيشهد صالح كريم حسين17551322222030050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86ثانوية عدن للبناتادبيطيبة عبد الجبار كريم محمد علي17561322222030055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية عدن للبناتادبيعائشه ربيع سلمان خلف17571322222030056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية عدن للبناتادبيغاده علي مصطفى شريف17581322222030058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة هيثم علي فرج17591322222030060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية642.0091.71ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه الزهراء عمر عبد العزيز مسلم17601322222030061
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كلية اللغات/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية عدن للبناتادبيفيان عقيل شعبان علي17611322222030064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية عدن للبناتادبيكوثر فوزي قواي كاظم17621322222030066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية عدن للبناتادبيمروة صادق عبد النور عزيز17631322222030067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية عدن للبناتادبيمريم احمد جميل ياسين17641322222030068

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية عدن للبناتادبيمريم سالم شاتي زاير17651322222030069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29ثانوية عدن للبناتادبيمريم محمد سلمان حمدان17661322222030074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية عدن للبناتادبينبا صباح هاشم محمد17671322222030082

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية عدن للبناتادبينبا ضياء الدين محسن سعود17681322222030083

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية عدن للبناتادبينبا ميثم كاظم حميد17691322222030085

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية عدن للبناتادبينور الهدى ماهر سالم صبار17701322222030089

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية عدن للبناتادبينور عدنان فليح حسن17711322222030091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية عدن للبناتادبينور علي عبد االمير محمد17721322222030092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية يافا للبناتادبيأمنه رعد سعد فالح17731322222031001

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية يافا للبناتادبيأيه جمال هادي زغير17741322222031002

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية يافا للبناتادبيآيه رياض غالب عكله17751322222031003

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية يافا للبناتادبياسيل خضر مجيد كشيش17761322222031005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية يافا للبناتادبيبتول رياض يوسف جاسم17771322222031008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية يافا للبناتادبيبنين محمد صحن جابر17781322222031011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية يافا للبناتادبيتبارك رحيم خلف ثامر17791322222031012

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية يافا للبناتادبيتبارك عباس فاضل جابر17801322222031014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية يافا للبناتادبيجمان عالء كريم ضمد17811322222031016

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية يافا للبناتادبيحوراء سالم دواي ياسين17821322222031018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية يافا للبناتادبيداليا محمد خالد عبد االمير17831322222031021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية يافا للبناتادبيرحمة سمير علوان شمه17841322222031023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية يافا للبناتادبيرفل عالء غالي ياسين17851322222031025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية يافا للبناتادبيرقيه ماجد جبار علي17861322222031027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية يافا للبناتادبيرقيه ماجد جعفر عبد الجبار17871322222031028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية يافا للبناتادبيزهراء اثير رضا دهش17881322222031029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية يافا للبناتادبيزهراء جاسب كريم عطيوي17891322222031030

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية يافا للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسن17901322222031032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية يافا للبناتادبيزهراء ستار كاظم عباس17911322222031036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية يافا للبناتادبيزهراء علي عوده روضان17921322222031038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية يافا للبناتادبيزينب حاتم نعيمه عويص17931322222031042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية يافا للبناتادبيزينب حبيب محيسن غضيب17941322222031043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية يافا للبناتادبيزينب محمد لعيبي خزعل17951322222031049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية يافا للبناتادبيساره هيثم عبد الحسين كاظم17961322222031052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية يافا للبناتادبيسجى سالم قاسم علي17971322222031053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية يافا للبناتادبيضحى علي مهدي محمد17981322222031062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية يافا للبناتادبيطيبه رحيم كريم وهيب17991322222031065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية يافا للبناتادبيغدير امين مسلم ظاهر18001322222031068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية يافا للبناتادبيغدير رياض كطان محيبس18011322222031071

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية يافا للبناتادبيغفران حلباز جاسم محمد18021322222031073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه سالم دواي ياسين18031322222031077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك523.0074.71اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه صالح الدين خليل عبد هللا18041322222031080
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه طلب خماس سالم18051322222031082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه عباس اكرم منصور18061322222031083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه نصير محمد رضا حسن18071322222031084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه نوري جبر الزم18081322222031086

كلية االعالم/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية يافا للبناتادبيمايه عباس عبد المطلب قدوري18091322222031088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية يافا للبناتادبيمريم جعفر بلداوي محيسن18101322222031089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية يافا للبناتادبيمريم حسين رشم ناصر18111322222031090

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية يافا للبناتادبيمالك حسين شيال حسين18121322222031093

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية يافا للبناتادبيمالك محمد حسن صيهود18131322222031095

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية يافا للبناتادبيمينه محمد فارس كامل18141322222031097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية يافا للبناتادبينبأ محمد عبد الزهرة عبد الحسين18151322222031098

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية يافا للبناتادبينرجس جاسم ناصر سعد18161322222031100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية يافا للبناتادبينرجس قاسم حسين حجاب18171322222031101

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية يافا للبناتادبينور الحسين علي مجبل محارب18181322222031104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية يافا للبناتادبينور نصير احمد جاسم18191322222031106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية يافا للبناتادبيهدى جمعه محبس عبد18201322222031109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية يافا للبناتادبيهدير محمد عزيز صلبوخ18211322222031110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية يافا للبناتادبيورود علي حسين سلمان18221322222031111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية يافا للبناتادبييقين اوس قاسم حسن18231322222031112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الرشد للبناتادبيايه فؤاد كاظم عبد الحسين18241322222033003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية الرشد للبناتادبيايه كاظم جبار فليح18251322222033004

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية الرشد للبناتادبيتبارك جبار خلف عبد الحسين18261322222033005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية الرشد للبناتادبيتبارك زيدان خلف عبيد18271322222033006

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الرشد للبناتادبيتبارك غازي شامي منشد18281322222033007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الرشد للبناتادبيجنه علي ياس عباس18291322222033009

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الرشد للبناتادبيحوراء ماجد جبار زيدان18301322222033011

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الرشد للبناتادبيرقيه كاظم راضي فرج18311322222033014

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء ابراهيم جبار فليح18321322222033016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء اكرم هاشم محمد18331322222033018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء جميل وحيد عالوي18341322222033019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية الرشد للبناتادبيزينب وجدي كاظم عوده18351322222033024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الرشد للبناتادبيسجى مازن عبد الساده خليفه18361322222033027

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الرشد للبناتادبيشذى فالح حسن عبيد18371322222033028

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الرشد للبناتادبيشيماء حقي اسماعيل جبوري18381322222033030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الرشد للبناتادبيطيبه محمد حسن وعل18391322222033032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الرشد للبناتادبيعذراء عماد مجبل كاظم18401322222033033

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الرشد للبناتادبيعذراء لؤي عباس ياس18411322222033034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمه الزهراء حيدر طعمه خضير18421322222033035

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمه فاضل جبار شفيج18431322222033036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الرشد للبناتادبيكوثر عباس بالسم هليل18441322222033038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الرشد للبناتادبيالرا جاسم محمد رسن18451322222033039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الرشد للبناتادبيمريم عالء عبد الحسين عبود18461322222033040

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الرشد للبناتادبينبأ عادل محمد عبد18471322222033041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية الرشد للبناتادبينرجس قاسم مكطوف هديهد18481322222033043
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الرشد للبناتادبينور الزهراء ابراهيم محمد جاسم18491322222033044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الرشد للبناتادبينور جبار حنتوش ساجت18501322222033045

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الرشد للبناتادبينور عبد الرحيم سهيل نجم18511322222033047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الرشد للبناتادبيهاجر حامد جبر غاوي18521322222033048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الرشد للبناتادبيهدى سعدي كاظم لفته18531322222033049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية بنت الهدى للبناتادبياسراء عبد هللا لطيف جاسم18541322222034001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86ثانوية بنت الهدى للبناتادبيايمان حسين احمد مهدي18551322222034002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية بنت الهدى للبناتادبيبنين محمد ابراهيم خليل18561322222034006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية بنت الهدى للبناتادبيتبارك مسعود نصيف جاسم18571322222034007

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية بنت الهدى للبناتادبيدانية سعدون محسن علوان18581322222034009

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرحاب ابراهيم محمد خليل18591322222034011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى563.0080.43ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرفل فهد عدنان حبيب18601322222034012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية بنت الهدى للبناتادبيريم حسين علي كاظم18611322222034014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينة جمال احمد حرحوش18621322222034015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشمس رياض محمد احمد18631322222034020

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشهد غالب شمسي رفيق18641322222034021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0073.14ثانوية بنت الهدى للبناتادبيغدير هاشم كاطع جاسم18651322222034023

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية530.0075.71ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمنار حسين عبد الكريم حميد18661322222034027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمنى علي حسين عليوي18671322222034028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبينرجس مؤيد محمود عبد هللا18681322222034029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية بنت الهدى للبناتادبينور شاكر محمود كاظم18691322222034031

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00ثانوية بنت الهدى للبناتادبيهدى حسن عبد الهادي عبد الموجود18701322222034032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية بنت الهدى للبناتادبيوفاء عدي عبد الرزاق زيدان18711322222034033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية السيف العربي للبناتادبياستبرق بشار جبار ضيدان18721322222035001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية السيف العربي للبناتادبياسراء حسين مجيد غيدان18731322222035002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية السيف العربي للبناتادبيايات محمد موسى حنون18741322222035010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية السيف العربي للبناتادبيايه محمود زاهر الشربيني18751322222035011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية السيف العربي للبناتادبيبنين صباح محمود محسن18761322222035013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية السيف العربي للبناتادبيتبارك سمير علي هيال18771322222035016

كلية اللغات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية السيف العربي للبناتادبيتبارك اوسام حسين علي18781322222035017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء خليل علي خماس18791322222035021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86اعدادية السيف العربي للبناتادبيرسل ماجد حميد لفته18801322222035023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية السيف العربي للبناتادبيرغد مؤيد سعيد رشيد18811322222035024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية السيف العربي للبناتادبيرفل احمد ضيفان خلف18821322222035025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية السيف العربي للبناتادبيرواء نعمان عوده رحمن18831322222035030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء علي هاشم جبر18841322222035034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء يقين ماجد شكر18851322222035035

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب حيدر حميد لفته18861322222035036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينه خميس عبد محمود18871322222035042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية السيف العربي للبناتادبيساره حسام علي كاظم18881322222035044

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية السيف العربي للبناتادبيسامره هاني محمد ظاهر18891322222035047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية السيف العربي للبناتادبيشروق حميد جيجان جياد18901322222035051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية السيف العربي للبناتادبيصفا رائد عبد االمير حسين18911322222035055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية السيف العربي للبناتادبيضحى اركان مدب جعفر18921322222035056
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية السيف العربي للبناتادبيطيبه علي حسين حسن18931322222035060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية السيف العربي للبناتادبيطيبه محمد نصيف جاسم18941322222035062

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه اركان جلوب محمد18951322222035066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه باسم كاظم حسين18961322222035067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه جعفر غازي محمد18971322222035068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه طالب محمد مخلف18981322222035069

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه محمد بارح كاظم18991322222035070

كلية القانون/الجامعة المستنصرية639.0091.29اعدادية السيف العربي للبناتادبيكوثر عبد الكريم عزيز عمران19001322222035073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية السيف العربي للبناتادبيمريم ضياء جمعه شلش19011322222035076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية السيف العربي للبناتادبينبأ علي حسين زامل19021322222035080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية السيف العربي للبناتادبينبأ محمد ابراهيم جواد19031322222035082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية السيف العربي للبناتادبينبراق موسى علي فياض19041322222035083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية السيف العربي للبناتادبينرجس عطيه حمدي صالح19051322222035085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية السيف العربي للبناتادبينغم ياسر حافظ هالل19061322222035087

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0079.00اعدادية السيف العربي للبناتادبينهى خنجر سرهيد داود19071322222035088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية السيف العربي للبناتادبينوره خليل ابراهيم علوان19081322222035091

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية السيف العربي للبناتادبيهناء حسين علوان حسون19091322222035093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيابرار عباس عبد حسين19101322222036001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياسيل رائد عبد القادر قاسم19111322222036002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيبيمان احمد عبد حسين19121322222036004

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتبارك ستار محمد حسين19131322222036005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتبارك نزار عباس محمود19141322222036006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيحوراء حاتم عبد الكريم شهاب19151322222036009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيدانية داود سلمان محمود19161322222036010

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيديانه صديان مهدي حميد19171322222036012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرقيه علي طالب عباس19181322222036017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسما اسماعيل خليل ابراهيم19191322222036021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيطيبه مهدي عبد زوبع19201322222036024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيغفران رافد اسماعيل حسن19211322222036026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمروه حميد شهاب حمد19221322222036027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمريم جالل قاسم حمودي19231322222036028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمالك مدين عباس حسن19241322222036029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمنتهى عزت فنوص حمادي19251322222036031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيميديا صالح كريم ويس19261322222036032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبينور الهدى خليل جاسم محمد19271322222036036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيهبه باسم محمد شحاذه19281322222036038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيبتول حامد دحام مرزه19291322222037003

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيبنين ناصر كريم مجيد19301322222037005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيبنين نصيف جاسم سبع19311322222037006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيرؤى مصطفى فاضل كاظم19321322222037007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيسعديه عباس ابراهيم عبد الباقي19331322222037010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه بسام محمد علي عبد19341322222037011

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتادبيمروه حامد كاظم محمد19351322222037012

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية طيبة للبناتادبيآيه راسم صادق سلمان19361322222038001
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التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية طيبة للبناتادبيآيه عبد السالم توفيق قادر19371322222038002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية طيبة للبناتادبيام البنين صيهود نوحت باشي19381322222038004

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية طيبة للبناتادبيايالف خليل حبيب اسماعيل19391322222038006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية طيبة للبناتادبيبنين حسين علي مير علي خان19401322222038009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0076.71ثانوية طيبة للبناتادبيتبارك اسعد جاسم داره19411322222038010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية طيبة للبناتادبيتبارك رافد عبد الستار مراد19421322222038011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة453.0064.71ثانوية طيبة للبناتادبيحربيه ثامر موسى احمد19431322222038013

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية طيبة للبناتادبيحوراء حبيب جهان بخش امكه19441322222038014

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية طيبة للبناتادبيحياة جمعة مسلم عبد هللا19451322222038015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية طيبة للبناتادبيزهراء محمد مسلم عسكر19461322222038018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00ثانوية طيبة للبناتادبيزهره زياد ابراهيم خضير19471322222038019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية طيبة للبناتادبيزهره علي كاظم علي اكبر19481322222038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية طيبة للبناتادبيزينه احمد عبد الكريم عبد الوهاب19491322222038023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00ثانوية طيبة للبناتادبيساجده أحمد عارف حمود19501322222038024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00ثانوية طيبة للبناتادبيشهد قاسم داود سلمان19511322222038028

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية طيبة للبناتادبيطيبه فاضل مرهون سلمان19521322222038032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية طيبة للبناتادبيغدير ضرغام اكرم موسى19531322222038034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية طيبة للبناتادبيفاطمة جودت كاظم عبد الرزاق19541322222038036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0073.71ثانوية طيبة للبناتادبيفاطمه زيد حيدر عزيمه19551322222038039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية طيبة للبناتادبيفرح اياد محمد علي19561322222038040

كلية القانون/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية طيبة للبناتادبيكواكب عبد الحميد حسين عباس19571322222038041

كلية الحقوق/جامعة النهرين639.0091.29ثانوية طيبة للبناتادبيمروه خليل ياسين حمادي19581322222038042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية طيبة للبناتادبيناديه خضير عباس عبد الهادي19591322222038044

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية طيبة للبناتادبينرجس علي حسن كمر19601322222038046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية طيبة للبناتادبينور البتول سليمان فروخ محمد19611322222038049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية طيبة للبناتادبينور الهدى فؤاد حيدر حسين19621322222038050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الفردوس للبناتادبياديان محمد خماط شاهود19631322222040004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية الفردوس للبناتادبيامنه رحيم تلع عذيب19641322222040007

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الفردوس للبناتادبيامنه عبد الكريم محمد عبد علي19651322222040008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الفردوس للبناتادبياية رياض حرب سلمان19661322222040009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك حكمت حمادي كاظم19671322222040018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك هادي عبد الحسين دنانه19681322222040019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الفردوس للبناتادبيتقى حسين حاتم داود19691322222040020

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الفردوس للبناتادبيتمارا حسين عبد الحسن مفتن19701322222040021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الفردوس للبناتادبيجنان نعيم مذكور ضميد19711322222040022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء عباس عبد علي حردان19721322222040024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء خالد محسن عباس19731322222040026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء نبيل صالح هادي19741322222040027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الفردوس للبناتادبيرزان كاظم رحيم عوفي19751322222040029

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل احمد رميض نايف19761322222040030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل قاسم محمد مجيد19771322222040031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الفردوس للبناتادبيرويده سعد اسمر اعبودي19781322222040034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء ابراهيم لعيبي زبون19791322222040035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء جاسم محمد فرهود19801322222040037

164 من 45صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء ستار جبار فليح19811322222040040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء سعد ساجت ايلود19821322222040041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء علي جمعه محيسن19831322222040043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء كاظم طعمه خلف19841322222040048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء كامل جلوب شاوي19851322222040049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء محمد عباس سيد19861322222040051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء موفق اسماعيل الياس19871322222040052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب زعالن صبار زبون19881322222040054

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب محمد عبد الحسين كريم19891322222040060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب ناصر حسون عبد19901322222040061

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية562.0080.29اعدادية الفردوس للبناتادبيساره موسى جاسم سدخان19911322222040064

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى عبد الستار جبار فليح19921322222040065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29اعدادية الفردوس للبناتادبيشمس حافظ جبار عطيه19931322222040068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى قيس يحيى معن19941322222040072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه رسول حميد عباس19951322222040073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه محمد صالح داود19961322222040076

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير علي دواي ابراهيم19971322222040081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير نبيل مفتاح حسين19981322222040082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمة صباح فنجان علي19991322222040087

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه اياد ناصر لفته20001322222040090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه جاسم محمد محسن20011322222040093

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه جواد عبد حسين20021322222040094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه رياض علي شهيد20031322222040096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه فائز محمد زبون20041322222040103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الفردوس للبناتادبيفرح نزار جبار حزام20051322222040104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر صالح خالد صكر20061322222040106

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر قاسم تايه جحجوح20071322222040109

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم جاسم محمد معارج20081322222040112

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم علي عبد زاير20091322222040115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفردوس للبناتادبيمنار مهدي رضا مهدي20101322222040118

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية593.0084.71اعدادية الفردوس للبناتادبيميالد جعفر كاطع راضي20111322222040121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفردوس للبناتادبينسرين عادل هاشم محمد20121322222040126

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى احمد عبد الواحد كريم20131322222040128

كلية االعالم/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى هاشم محمد جابر20141322222040129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الفردوس للبناتادبينور حيدر علي حمودي20151322222040130

كلية اللغات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الفردوس للبناتادبيهاجر جعفر جمال مصطفى20161322222040134

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الفردوس للبناتادبيهاله محمد قاسم مسلم20171322222040135

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفردوس للبناتادبيهبه احمد مطشر الزم20181322222040136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية الفردوس للبناتادبيهبه قاسم تايه جحجوح20191322222040138

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى امين كاطع محيسن20201322222040139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى عبد الكريم قاسم مجيد20211322222040140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الفردوس للبناتادبيهديل محمد فليح خفي20221322222040141

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية الفردوس للبناتادبيهمسه مخلص جبار حسين20231322222040142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الفردوس للبناتادبييقين حامد صاحب الزم20241322222040144
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية الفردوس للبناتادبييقين خالد ضعيف علوان20251322222040145

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد600.0085.71االعدادية المركزية للبناتادبيآيه ماجد نقدالي عبد علي20261322222041002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00االعدادية المركزية للبناتادبيتبارك حسنين فالح مهدي20271322222041007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية555.0079.29االعدادية المركزية للبناتادبيتبارك طالل عيدان حسين20281322222041008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57االعدادية المركزية للبناتادبيحليمه عصام صاحي ابراهيم20291322222041010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43االعدادية المركزية للبناتادبيرانيه قاسم علي عبعوب20301322222041013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00االعدادية المركزية للبناتادبيروناق صدام محمد شريف20311322222041014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29االعدادية المركزية للبناتادبيزهراء حسين هادي صالح20321322222041015

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86االعدادية المركزية للبناتادبيزهراء سعد عاصم محي الدين20331322222041017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71االعدادية المركزية للبناتادبيزينب رضا عبد علي حسين20341322222041019

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00االعدادية المركزية للبناتادبيزينب صباح سلمان داود20351322222041020

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29االعدادية المركزية للبناتادبيسارة محمد عبد الرحمن فاضل20361322222041021

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية447.0063.86االعدادية المركزية للبناتادبيساره حيدر عزيمه هواس20371322222041022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71االعدادية المركزية للبناتادبيسجى صادق ناصر حسين20381322222041023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00االعدادية المركزية للبناتادبيصفا عمر رعد اكرم20391322222041026

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57االعدادية المركزية للبناتادبيضحى مروان نجم عبود20401322222041027

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43االعدادية المركزية للبناتادبيمريم زياد منعم احمد20411322222041034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86االعدادية المركزية للبناتادبيمريم عيسى غالم حسين علي20421322222041035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43االعدادية المركزية للبناتادبيميار عمر كامل ياسين20431322222041037

كلية القانون/الجامعة المستنصرية628.0089.71االعدادية المركزية للبناتادبينبأ عمار مجيد عبد الرحمن20441322222041039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00االعدادية المركزية للبناتادبينور ابراهيم اسماعيل ميرزا20451322222041040

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57االعدادية المركزية للبناتادبينور اثير محمد عباس20461322222041041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية االفكار للبناتادبياستبرق جاسم محمد خلف20471322222042002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية االفكار للبناتادبياكرام نمير فهد عبد20481322222042004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية االفكار للبناتادبيايات عماد عبد ابراهيم20491322222042007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية االفكار للبناتادبيبنين نصيف جاسم عواد20501322222042009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية االفكار للبناتادبيتبارك جاسم محمد رداس20511322222042010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية االفكار للبناتادبيتبارك عامر محمد هالل20521322222042012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية االفكار للبناتادبيرحمه هشام خزعل عبد20531322222042013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية االفكار للبناتادبيسبأ عماد عبد ابراهيم20541322222042014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية االفكار للبناتادبيسحر ماجد فاضل ماجد20551322222042015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية581.0083.00ثانوية االفكار للبناتادبيمريم عادل عبد حسن20561322222042019

كلية الحقوق/جامعة النهرين645.0092.14ثانوية االفكار للبناتادبيمياده زيد عباس مجيد20571322222042021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية االفكار للبناتادبينبأ فاضل لفته عبيد20581322222042022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية االفكار للبناتادبيهبه خليل ابراهيم سكران20591322222042024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية االفكار للبناتادبيهدى عصام محمد احمد20601322222042025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية الكوثر للبناتادبياسراء فاضل عبد الحسين جذير20611322222044003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية الكوثر للبناتادبيبنين سالم جبر مثنى20621322222044007

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء حميد سالم سعيد20631322222044009

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية الكوثر للبناتادبيرسل ستار جبار مثنى20641322222044010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0073.43ثانوية الكوثر للبناتادبيرقية فالح جلوب دهش20651322222044012

كلية اآلداب/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية الكوثر للبناتادبيرقيه جمال جبر فليح20661322222044013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية الكوثر للبناتادبيرقيه هاشم محمد بدن20671322222044015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء ثائر لفتة جبر20681322222044016
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء جبار عبد زغير20691322222044017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء ماجد عبود جمعه20701322222044022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب كاظم خلف سلمان20711322222044025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب مهدي زغير جاسم20721322222044027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الكوثر للبناتادبيسجى فاضل عباس نعمه20731322222044028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الكوثر للبناتادبيسجى محمد حمدان منصور20741322222044029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة القادسية635.0090.71ثانوية الكوثر للبناتادبيشهد سمير حميد محمد20751322222044030

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة جاسم احمد مطر20761322222044033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق سوادي جالب20771322222044035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية الكوثر للبناتادبيمريم رحمن محمد حسن20781322222044040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الكوثر للبناتادبيموده عالء سالم سعيد20791322222044042

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الكوثر للبناتادبينبأ عادل جبر كماش20801322222044043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الكوثر للبناتادبينهى حبيب كاظم عذافه20811322222044046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الكوثر للبناتادبيهبه جبر لفته زبون20821322222044050

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية الكوثر للبناتادبيهدى صالح عباس هاني20831322222044051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيبتول مازن جبار هاشم20841322222045005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيتبارك الرحمن كامل حسن عبيد20851322222045008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيتبارك حسين جليل طه20861322222045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيتبارك عدي محمد جيخاو20871322222045010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيجمانه علي زغير لعيبي20881322222045011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيحوراء نوري صبيح موسى20891322222045013

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيرسل محمد حميد سليمان20901322222045015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء جواد جمعه درويش20911322222045016

كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء حسام سعدي خضير20921322222045017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء عدنان صوالغ سهر20931322222045018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب اسعد والي محمد20941322222045019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب عالء كريم تمن20951322222045020

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب علي صبار احمود20961322222045021

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيسجى رائد محمد ازغير20971322222045023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيطيبه سالم عبد الساده مسلم20981322222045024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيغسق زكي مراد محمود20991322222045025

كلية االعالم/الجامعة العراقية534.0076.29ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيغفران حسين علي جبر21001322222045026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية622.0088.86ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمة احمد خضير احمد21011322222045027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمة سلمان حسن مدنف21021322222045028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمة عباس مجيد جابر21031322222045029

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه الزهراء علي حسن محسن21041322222045031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيمروه محمد فهمي خلف21051322222045032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينبأ رياض خير هللا جلوب21061322222045035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينور الهدى محمد صحن جبار21071322222045036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيهبة مؤيد سعيد داخل21081322222045038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية السيدة عائشة للبناتادبييقين غازي لعيبي حسين21091322222045040

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية المناهل للبناتادبياديان رائد رحيم كريم21101322222046001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية المناهل للبناتادبياديان محمد نبيل محمد علي21111322222046002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية المناهل للبناتادبيازهار خير هللا خلوف سباهي21121322222046003
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية المناهل للبناتادبيامنه علي جواد كاظم21131322222046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية المناهل للبناتادبيبراء طالب سلمان صالح21141322222046007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية المناهل للبناتادبيتبارك ثائر علوان داود21151322222046008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية المناهل للبناتادبيتبارك جمال خضر عاشور21161322222046009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية المناهل للبناتادبيتبارك ستار جبير مشحوت21171322222046010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية المناهل للبناتادبيحوراء محمد هاشم حافظ21181322222046016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43ثانوية المناهل للبناتادبيدعاء حسين جعفر محسن21191322222046017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية المناهل للبناتادبيديما رعد فليح هيجل21201322222046018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء جاسم بطي حسن21211322222046020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء خالد لطيف عبيد21221322222046021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية المناهل للبناتادبيزينب حسن علي عاشور21231322222046022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية المناهل للبناتادبيسارة ابراهيم حسين سلمان21241322222046023

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية المناهل للبناتادبيساره صادق كاظم كركي21251322222046025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية المناهل للبناتادبيسبأ قيس عدنان كاظم21261322222046026

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية المناهل للبناتادبيسجى احمد جواد كاظم21271322222046027

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية المناهل للبناتادبيسجى حسام طالب جابر21281322222046028

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية المناهل للبناتادبيسجى عباس عوده عبود21291322222046029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية المناهل للبناتادبيغدير عالء جواد محمد صالح21301322222046032

كلية اللغات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية المناهل للبناتادبيغدير لقاء شبيب جبار21311322222046033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمه عبد الجبار سالمه عبد الرضا21321322222046035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية المناهل للبناتادبيمريم جسام عبد الستار حسين21331322222046039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43ثانوية المناهل للبناتادبيمريم فرحان حسن سلمان21341322222046040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية المناهل للبناتادبيمريم يوسف ابراهيم طاهر21351322222046041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية المناهل للبناتادبيمينا محمد ناصر جميع21361322222046043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية المناهل للبناتادبيندى انيس حسن ولي21371322222046045

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية المناهل للبناتادبينرجس عارف كاظم كرم21381322222046046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية المناهل للبناتادبينور محمد سميع عبد21391322222046047

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية المناهل للبناتادبينيران محمد جويح خربيط21401322222046048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية النسرين للبناتادبياالء ضياء محمد رضا كاظم21411322222047001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية النسرين للبناتادبيبتول سعد عبد خلف21421322222047002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى544.0077.71ثانوية النسرين للبناتادبيبسمه حيدر عزيز جليل21431322222047003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71ثانوية النسرين للبناتادبيجنان صالح مهدي محمد21441322222047006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية النسرين للبناتادبيحوراء فؤاد خورشيد مجيد21451322222047007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية النسرين للبناتادبيسجى احسان هادي عباس21461322222047015

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية النسرين للبناتادبيشهد احمد حاتم عزيز21471322222047016

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية النسرين للبناتادبيفاطمه الزهراء رسول احمد شاه مراد21481322222047018

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية النسرين للبناتادبيفاطمه عادل حيدر دوسه21491322222047019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى457.0065.29ثانوية النسرين للبناتادبيكوثر اسماعيل عبد قنبر21501322222047021

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية زها حديد للبناتادبيانسام خالد عبد الرحمن كشكول21511322222048003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية زها حديد للبناتادبياية حميد رشيد مجرن21521322222048005

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية زها حديد للبناتادبياية صالح مهدي حمود21531322222048006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية زها حديد للبناتادبياية فاضل عبد الرزاق محمد21541322222048007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية زها حديد للبناتادبياية قحطان سعد هللا عبد هللا21551322222048008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00اعدادية زها حديد للبناتادبياية مثنى سعدي رشيد21561322222048009
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية زها حديد للبناتادبياية وسام كاظم محمد21571322222048010

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية زها حديد للبناتادبيبراء سالم عبد الحسين كاظم21581322222048011

كلية اآلداب/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية زها حديد للبناتادبيبنين تحسين رمضان نصيف21591322222048012

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية زها حديد للبناتادبيتبارك تحسين معزول هجرس21601322222048013

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية زها حديد للبناتادبيتبارك سرمد معرض مجيد21611322222048014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية زها حديد للبناتادبيتقى علي عبد االمير مهدي21621322222048016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية زها حديد للبناتادبيجنات ليث عبد الجبار عمران21631322222048018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية زها حديد للبناتادبيحنان حمزة محمد جاسم21641322222048019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية زها حديد للبناتادبيحنين فهمي فاضل عباس21651322222048020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية زها حديد للبناتادبيحوراء خالد جهاد صالح21661322222048021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية زها حديد للبناتادبيحوراء عبد الكريم حميد عباس21671322222048022

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية زها حديد للبناتادبيختام عدنان يوسف سلمان21681322222048023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية زها حديد للبناتادبيدعاء حميد عبد النبي زغير21691322222048024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية زها حديد للبناتادبيدينا احمد حامد شهاب21701322222048025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية زها حديد للبناتادبيرانيه مراد غافل محمد21711322222048026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى546.0078.00اعدادية زها حديد للبناتادبيرسل رعد حرز عطوان21721322222048028

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية زها حديد للبناتادبيرفل حسين عبد الوهاب جاسم21731322222048030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية زها حديد للبناتادبيرنين اركان عدنان ياسر21741322222048034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء احمد صالح خلف21751322222048036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء احمد محمد داوود21761322222048037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء عباس حسن محمد21771322222048042

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا مهدي21781322222048043

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب سمير لطيف حمودي21791322222048044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب فالح مهدي خضير21801322222048045

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00اعدادية زها حديد للبناتادبيساره عباس علي موسى21811322222048048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية زها حديد للبناتادبيسجود نهاد شاتي ميزر21821322222048050

كلية القانون/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية زها حديد للبناتادبيسفانه حيدر جواد راضي21831322222048054

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية زها حديد للبناتادبيسنديان علي شاكر محمود21841322222048055

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية زها حديد للبناتادبيشهد ساجد مجيد يوسف21851322222048056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية زها حديد للبناتادبيعذراء عمر طارق سلمان21861322222048059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة زياد خلف علوان21871322222048061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية زها حديد للبناتادبيفلة محمد يوسف مظلوم21881322222048064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية زها حديد للبناتادبيكوثر بديع هادي حميد21891322222048065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية زها حديد للبناتادبيمروه عبد الرزاق عبد هللا فليح21901322222048067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية زها حديد للبناتادبيمريم احمد مجيد عبد21911322222048068

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية زها حديد للبناتادبيمريم رعد حميد جاسم21921322222048070

كلية القانون/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية زها حديد للبناتادبيمالك اثير رؤوف شاكر21931322222048072

كلية القانون/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية زها حديد للبناتادبيمالك فاضل صادق صديق21941322222048073

كلية القانون/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية زها حديد للبناتادبيميسره فراس حميد حسن21951322222048075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية زها حديد للبناتادبينور الهدى سامي لفته عبد هللا21961322222048078

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14اعدادية زها حديد للبناتادبيهبه صالح حسن عبود21971322222048082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية حيفا للبناتادبيأديان محمد علي خزعل21981322222050001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية حيفا للبناتادبيبسمه حسن عباس فاضل21991322222050004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية حيفا للبناتادبيبنين رسن وريثه مطشر22001322222050005
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية حيفا للبناتادبيتبارك صفاء حميد مطر22011322222050006

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية حيفا للبناتادبيدانيا زياد عبد الجبار احمد22021322222050008

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية حيفا للبناتادبيدينا مهدي جبر ترف22031322222050009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية حيفا للبناتادبيزهراء حسين راضي حسين22041322222050010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية حيفا للبناتادبيزينب عباس مهنا طهواش22051322222050012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14ثانوية حيفا للبناتادبيساره حسن حتيوي ياسين22061322222050013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14ثانوية حيفا للبناتادبيصفا عقيل نحش حامي22071322222050016

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية حيفا للبناتادبيضحى احمد عطروز كاظم22081322222050017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية حيفا للبناتادبيطيبه حسين خلف محسن22091322222050018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية حيفا للبناتادبيغاده سعد شالل رسن22101322222050019

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية حيفا للبناتادبيفاطمه حسين عباس جواد22111322222050020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية حيفا للبناتادبيمريم سالم عباس كباشي22121322222050021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية حيفا للبناتادبينور الهدى هادي جمعه كريم22131322222050022

كلية الحقوق/جامعة النهرين648.0092.57ثانوية حيفا للبناتادبينور عمر طارق عبد هللا22141322222050023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29ثانوية حيفا للبناتادبينور مالك نعمه حسن22151322222050024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتادبيتبارك علي عبد الحسن محمد22161322224004002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتادبيفاطمه عمار حسين علوان22171322224004005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتادبينبأ عامر علي حسن22181322224004006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيايه حيدر خليفه مزعل22191322224006001

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيديما محمد عبد الكريم جواد22201322224009003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0061.43ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيشمس مهند علي خليفه22211322224009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيتبارك زهير حسن عبيد22221322226001002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيدعاء لؤي داخل علي22231322226001004

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيشيماء علي ياس عباس22241322226001006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيضحى مهدي حسن شهد22251322226001007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيعذراء كريم شاوي سلمان22261322226001008

كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيعذراء محمد ثجيل منشد22271322226001009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيماريا نهاد صبار ابراهيم22281322226001010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبينبأ وليد وحيد جبار22291322226001012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبينور محمد طالب بدن22301322226001015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية533.0076.14ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيرقيه احمد والي مبارك22311322226002001

كلية اآلداب/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيمينا زياد علي سليمان22321322226002008

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيهبه ماهر عدنان ادهم22331322226002010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيربوه نذير قاسم عبد الوهاب22341322226004005

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبياسراء نعمه علوان خلف22351322226005003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيبنين عيدان خشين سوادي22361322226005005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيداليا محمد صبري حميد22371322226005007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيزهراء حسين علي شيخه22381322226005009

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيعذراء عبد النبي محمد عبد22391322226005014

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيمريم نوري عباس عليوي22401322226005017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيصفا ماجد ابراهيم شهاب22411322227001001

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0064.00ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبياالء حسن عمر عبد22421322227002002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيايمان علي رحيم علي22431322227002003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0075.57ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيبنين محمد رحيم علي22441322227002005
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيرجاء خالد مهدي صالح22451322227002006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيمروه قاسم حسين عيسى22461322227002011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيوئام سعدون عبد الحسين حسن22471322227002013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية ابن خلدون المختلطةادبيافراح مجيد حميد رشيد22481322227003001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية ابن خلدون المختلطةادبيجنات محمد حسين محمد22491322227003002

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية ابن خلدون المختلطةادبيفاطمه عقيل ياسين جواد22501322227003005

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية الشيخ احمد الفياض المختلطةادبيفاطمه كاظم ثجيل كحم22511322227004003

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14الخارجياتادبيامنيه محسن كاظم عبد22521322228050037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية543.0077.57الخارجياتادبيانهار هندي شنيشل عبد الحسين22531322228050040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29الخارجياتادبيرغد محمد حسين راشد22541322228050126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل544.0077.71الخارجياتادبيرقية مستقيم عبد عناد22551322228050130

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0074.86الخارجياتادبيرقية نعيم عذاب جليب22561322228050131

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0065.71الخارجياتادبيرقيه عبد المطلب رشيد مجيد22571322228050132

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43الخارجياتادبيزهراء زهير عباده مروح22581322228050150

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29الخارجياتادبيزهراء عامر احمد ابراهيم22591322228050153

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29الخارجياتادبيزهراء فيصل شريف محمد22601322228050159

كلية اآلداب/الجامعة العراقية486.0069.43الخارجياتادبيزهراء محمد عبد هللا كاظم22611322228050160

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43الخارجياتادبيزينب عباس فاضل محمد22621322228050175

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد652.0093.14الخارجياتادبيزينب فاضل عباس ياسين22631322228050184

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43الخارجياتادبيزينه اياد محمد مجيد22641322228050189

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29الخارجياتادبيسارة طالب جعفر جوده22651322228050194

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57الخارجياتادبيسارة فائز فواد جمعه22661322228050195

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29الخارجياتادبيسجى جبار موات شائع22671322228050206

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية616.0088.00الخارجياتادبيسجى صالح مهدي عطيه22681322228050210

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00الخارجياتادبيغدير خالد عدنان حنظل22691322228050275

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57الخارجياتادبيفاطمه ثامر بداي صابط22701322228050291

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية567.0081.00الخارجياتادبيفاطمه فاضل احمد موسى22711322228050305

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86الخارجياتادبيميامي عصام زيدان جميل22721322228050360

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00الخارجياتادبيميس حميد كريم مهدي22731322228050361

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00الخارجياتادبيمينا سعد مهدي غالم22741322228050368

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأحمد عثمان عبد الجبار نصيف22751322411001004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0068.43اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأحمد فضل احمد سعيد22761322411001007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأحمد مآثر زكي اسماعيل22771322411001008

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأرشد مخلص جويش طعمة22781322411001010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأيمن محمد عمران عبيد22791322411001015

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأيهم عمار بدر مفتن22801322411001016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية581.0083.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيحمزة مسحب هاشم محمد22811322411001025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيخالد فريد خالد مهدي22821322411001027

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيخطاب عمر فاروق عبد الرحيم22831322411001028

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية االعظمية للبنيناحيائيخليفة علي خليفة رزوقي22841322411001029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيسجاد حيدر طالب سلوم22851322411001036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية االعظمية للبنيناحيائيصديق بكر عبد اللطيف جميل22861322411001037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية662.0094.57اعدادية االعظمية للبنيناحيائيصديق يوسف عبد الكريم نجم22871322411001038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن طه فريح صالح22881322411001044
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قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى أدهم اسماعيل22891322411001045

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا بالل نايف فرج22901322411001049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان خليل هندي22911322411001055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم505.0072.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا عقيل جاسم حمادي22921322411001056

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا علي مهدي صالح22931322411001057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبيدة سامي عبد العزيز علي22941322411001060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعلي احمد صالح حسن22951322411001064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعمار علي عبد الخالق أحمد22961322411001068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعمر خطاب حسن علوان22971322411001069

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعمر سنان نامق ناجي22981322411001071

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعمر علي عمار عبد الحسين22991322411001073

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيغيث قصي جهاد عبد السادة23001322411001076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية االعظمية للبنيناحيائيفاروق عمر مجيد علوان23011322411001077

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية االعظمية للبنيناحيائيليث مروح خيري منوخ23021322411001082

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائيليث ياسر محمد حياوي23031322411001083

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمجاهد عبد الرزاق إبراهيم محمود23041322411001085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد طارق يعقوب يوسف23051322411001088

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى فواز محمد غني سليمان23061322411001094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى محمود عبد الستار عباس23071322411001096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف ابراهيم احمد بكري23081322411001099

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف احمد عبد القادر محمد لبيب23091322411001100

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف اياد عبد الرحمن محمد23101322411001101

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف سهير سمير احمد23111322411001102

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف فارس مفيد حمودي23121322411001104

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائياحمد سعد اسماعيل هادي23131322411002003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائياشرف سالم شريف علي23141322411002006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحسين احمد الزم عباس23151322411002012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيحيدر فاضل حسين جبر23161322411002019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية455.0065.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيرضا خلف جابر هنيدي23171322411002022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيزين العابدين مثنى موحان ثجيل23181322411002023

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0074.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيسيف علي محمد راضي23191322411002028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعباس عدنان عبد االحد عميد23201322411002030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعبد الرحمن علي فاضل عباس23211322411002034

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعز الدين جميل ضاحي مزبان23221322411002036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي اياد فرعون داغر23231322411002037

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي باسم محمد دخن23241322411002038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي حسام عبد الكريم رحيمه23251322411002039

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0068.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي حسين مناتي محمد23261322411002040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي حيدر خالد حسون23271322411002041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي زاهر سالم حمدان23281322411002042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي صباح حسون جخيور23291322411002043

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي مرتضى جمال صبري23301322411002052

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيعلي وسام علي عبد الحسين23311322411002056

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيكرار حسين صاحب خلف23321322411002061
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كلية الزراعة/جامعة ديالى451.0064.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمحمد امجد محمد صبري23331322411002065

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمحمد عبد الحسين عبد علي مصطفى23341322411002069

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمحمد عدنان فخري جاسم23351322411002071

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0089.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمرتضى نصيف جاسم جابر23361322411002078

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد594.0084.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمصطفى سليم علوان زبون23371322411002081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيمقتدى صالح مهدي جعفر23381322411002085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائينور المصطفى نبيل يوسف حسين23391322411002091

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0066.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق احيائيوعل جاسم وعل محسن23401322411002092

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية االنصار للبنيناحيائيابراهيم احمد محمد موسى23411322411003001

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد اياد عليوي ياس23421322411003003

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد حيدر علي حمدان23431322411003004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.1673.88اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد رائد عبد الهادي مهدي23441322411003005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد سجاد جبار عبد23451322411003006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد عباس فاضل علي اغا23461322411003008

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية االنصار للبنيناحيائياسد هللا باسم عباس مهدي23471322411003010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيالعباس فاضل عباس حسن23481322411003011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية االنصار للبنيناحيائيامير اكرم صادق احمد23491322411003013

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.0098.71اعدادية االنصار للبنيناحيائيبسام رعد محمود نصيف23501322411003016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين عقيل صبري مجيد23511322411003025

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين عقيل عبد سيد23521322411003026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين علي يونس حسين23531322411003030

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين فاضل مغتاض عباس23541322411003031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية االنصار للبنيناحيائيديار نسيم عوده عبد23551322411003037

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43اعدادية االنصار للبنيناحيائيزيد هيثم عبد االله منصور23561322411003039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيزين الدين باسم محمد هاشم23571322411003040

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية االنصار للبنيناحيائيسامي عبد االمير سامي عبد االمير23581322411003042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية االنصار للبنيناحيائيعباس عالء سبع عباس23591322411003046

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا وسام حازم عامر23601322411003052

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيعدنان علي عدنان عباس23611322411003054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي السجاد قاسم محمد دوس23621322411003060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي المنتظر مثنى اكبر عباس23631322411003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي باسم محمد علي درويش23641322411003064

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية622.0088.86اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي حسين خلف حسين23651322411003067

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم672.0096.00اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي عيسى23661322411003068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي حيدر غضبان ابراهيم23671322411003069

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي رعد محمود نصيف23681322411003071

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد الجبار حيدر23691322411003072

كلية االثار/جامعة الكوفة424.0060.57اعدادية االنصار للبنيناحيائيغيث علي محمود عباس23701322411003077

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية االنصار للبنيناحيائيمؤمل صفاء كاظم فريح23711322411003083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى571.0081.57اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد حازم عبد الكريم سليمان23721322411003089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد حيدر علي مهدي23731322411003092

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد عباس اسماعيل رحيم23741322411003097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد عباس سليمان خداداد23751322411003098

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد علي موسى عمران23761322411003101
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد الجليل ابراهيم23771322411003105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية االنصار للبنيناحيائيمرتضى احمد مصطفى سبع23781322411003106

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية االنصار للبنيناحيائيمصطفى عقيل حسين امين23791322411003112

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية االنصار للبنيناحيائيمصطفى ياس خضير عباس23801322411003114

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0090.86اعدادية االنصار للبنيناحيائيمقتدى ستار جبار حسين23811322411003115

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية االنصار للبنيناحيائيموسى عصام محمد عباس23821322411003119

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0072.71اعدادية االنصار للبنيناحيائييوسف رائد عبد الهادي مهدي23831322411003123

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائياحمد عدي عبد الحليم كاظم23841322411004006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيايهاب هيثم عباس حبيب23851322411004011

كلية التمريض/جامعة تكريت668.0095.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحارث عبد جبار جاسم23861322411004017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحسن سالم عبد الحسين مرزا23871322411004019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحسين عبد الحميد غازي عمر23881322411004020

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحسين فيصل فرحان جالب23891322411004022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيخطاب حقي اسماعيل إبراهيم23901322411004025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد هللا سعد عبد الواحد علوان23911322411004037

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد هللا فالح محمد طه23921322411004041

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد سلمان23931322411004042

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعز الدين علي عبد الكريم شهاب23941322411004044

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعلي حازم محمود عبد الجبار23951322411004047

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعلي رائد حسن حيدر23961322411004049

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمجد مثنى عبد القادر عارف23971322411004057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد احمد قاسم محمد23981322411004059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد فؤاد حميد حسن23991322411004062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد فائز عبد الرزاق علي24001322411004063

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمود نبراس ناصر عبد الجبار24011322411004064

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمصطفى اسامة نعمان وادي24021322411004065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمصطفى خالد ابراهيم علي24031322411004066

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمصطفى عامر ثابت عبود24041322411004067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمصطفى علي محمد عطية24051322411004068

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائياحمد علي كشكول كاطع24061322411004075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيأحمد حسين علي مفتن24071322411005002

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائياحمد عالء جميل نعمه24081322411005003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائياحمد قصي سعدي مجيد24091322411005004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الرسالة للبنيناحيائيامين بهاء عبد الحميد شوكت24101322411005008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية الرسالة للبنيناحيائيباقر ربيع نوري رؤوف24111322411005010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق حسين عبود24121322411005015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسين علي احمد جواد24131322411005016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيسجاد عبد الرزاق كاظم خلف24141322411005025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائيسيف علي ياسين عسكر24151322411005028

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0096.43اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعباس محمد ماجد كاطع24161322411005030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0071.86اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعباس ميثم محمد عطيه24171322411005031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد الرحمن طالل وليد عبد الرحمن24181322411005033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد هللا حسام سعدي خضير24191322411005034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد هللا عمر فؤاد أحمد24201322411005037
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي حسين عبد المجيد جاسم24211322411005038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي مثنى اسعد إبراهيم24221322411005042

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة422.0060.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي محمود شاكر محمود24231322411005044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0069.43اعدادية الرسالة للبنيناحيائيقاسم ماجد عبد الرزاق أحمد24241322411005047

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمحمد علي كاظم محيبس24251322411005057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمرتضى عالء زهير هادي24261322411005061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين عيسى علي24271322411005064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية680.0097.14اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد24281322411005065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى محمد داود سلمان24291322411005066

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمنتظر وحيد قاسم ياسين24301322411005067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الرسالة للبنيناحيائيهيالن علي عواد حمود24311322411005068

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية الرسالة للبنيناحيائيياسر احمد عبد المجيد عبد الكريم24321322411005069

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية الرسالة للبنيناحيائييوسف حسيب عبد المجيد عبد الكريم24331322411005072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الرسالة للبنيناحيائييوسف حميد عبد المطلب عبد الحميد24341322411005073

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية السويس للبنيناحيائياحمد عبد الحسين احمد علي24351322411006007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية السويس للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم صالح24361322411006010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية السويس للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا احمد24371322411006011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية السويس للبنيناحيائيامير عثمان طارق رشيد24381322411006013

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية السويس للبنيناحيائيبالل محمد ياسين حمادي24391322411006018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية السويس للبنيناحيائيحسين حيدر موسى جبارة24401322411006024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية السويس للبنيناحيائيخضير عباس احمد محيسن24411322411006025

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية السويس للبنيناحيائيخطاب عمر زكي مكي24421322411006026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد االمير احمد علي عباس24431322411006043

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد المهيمن اركان رشيد كاظم24441322411006054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية السويس للبنيناحيائيعزت خالد محمد عباس24451322411006055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي24461322411006060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي عصام حامد اسماعيل24471322411006061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي عماد فيصل حمدي24481322411006063

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي عمار جاسم محمد24491322411006064

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي وليد عبد علي رشيد24501322411006067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى372.0053.14اعدادية السويس للبنيناحيائيعمار حيدر جاسم محمد24511322411006068

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية السويس للبنيناحيائيغياث ياسين عبد الجبار خلف24521322411006070

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية السويس للبنيناحيائيفهد فؤاد نجم عبود24531322411006071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية السويس للبنيناحيائيكرار وسام عبد الحسن هادي24541322411006072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد حسين سليم علي24551322411006077

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد عمر محمد مجيد24561322411006086

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى محمد علي حسين24571322411006092

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى محمد مصطفى محمد علي24581322411006093

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت589.0084.14اعدادية السويس للبنيناحيائيمقتدى حسين مؤيد عبد24591322411006095

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية السويس للبنيناحيائيياسين سرمد طارق حسين24601322411006102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية السويس للبنيناحيائييحيى زياد نوري نصيف24611322411006103

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائياحمد حيدر جليل عبد االمير24621322411007001

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائياحمد علي حسين عبود24631322411007005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائياحمد فائز حامد سلمان24641322411007006
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قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائياحمد فيصل احميد مثنى24651322411007007

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0096.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيامير ثامر راضي كاظم24661322411007009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيحسن باسم محمد لفتة24671322411007012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0062.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيحسين ماهر حسين عبود24681322411007014

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيحيدر عصام فاضل جواد24691322411007017

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيسجاد صبيح حميد عزيز24701322411007018

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى555.0079.29اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيصديق سعدون حسين برغش24711322411007024

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيعباس حسن علي حسين24721322411007026

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيعبد هللا كريم عباس صخي24731322411007030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيعلي عسكر عبد هللا كيالن24741322411007032

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمحمد عالء حسين عبود24751322411007042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمحمود رعد جميل سلمان24761322411007044

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية صالح الدين للبنيناحيائياحسان باسم هاشم زيدان24771322411008006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائياحمد جاسم طابور غضب24781322411008007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.1686.59اعدادية صالح الدين للبنيناحيائياحمد مصطفى نعيثل كطن24791322411008013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيانس محمد جاسم طه24801322411008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسن رعد جلود حمد24811322411008022

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين اياد جبار عبدي24821322411008026

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين شمخي جابر عطية24831322411008032

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين فالح حسن حاتم24841322411008037

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين مجيد جبار غيالن24851322411008038

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين مهند ستار راضي24861322411008039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد احمد نجم احمد24871322411008053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم كامل ياسين24881322411008058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد فاضل هاشم علي24891322411008059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيصادق محمد صادق عالوي24901322411008064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيطالب ماجد حامد داخل24911322411008067

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعباس اياد كاظم خضير24921322411008068

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعباس خالد عبد الوهاب رزوقي24931322411008069

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الجبار رسول حمود مساعد24941322411008073

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الستار جاسم محمد حسن24951322411008074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي احمد جاسم اكعيد24961322411008078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي الكرار حيدر كريم لعيبي24971322411008079

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي رحيم محمد حسن24981322411008081

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي سلمان حسين جبار24991322411008084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي عزيز عليوي عكلة25001322411008087

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي محمد ياسين صالح25011322411008091

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي موسى حسين درويش25021322411008092

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعمار فالح شرهان حافظ25031322411008097

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيقاسم حسن علي نجم25041322411008100

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد اياد قاضي جعو25051322411008112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد باقر جالل شياع25061322411008113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد باقر جواد شوجة25071322411008114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمرتضى احمد عبود جاسم25081322411008126
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قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد هللا محمد25091322411008128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمسلم عقيل حميد كريم25101322411008130

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى إبراهيم حميد جاسم25111322411008131

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.3279.90اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى اسعد صبيح هادي25121322411008134

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى عالء سمير عباس25131322411008137

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمهدي راشد ريسان جبار25141322411008149

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمهدي علي جاسم زبون25151322411008152

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيموسى رسول صبيح قاسم25161322411008153

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية صالح الدين للبنيناحيائينور الحسين صاحب رزاق صالح25171322411008155

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية صالح الدين للبنيناحيائينور الحسين كريم الزم زامل25181322411008156

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية صالح الدين للبنيناحيائييونس باسم طلب كزار25191322411008160

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيأحمد طالب عبد هللا عيسى25201322411009001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيابراهيم سيف ابراهيم علوان25211322411009003

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيابراهيم محمد صبري خماس25221322411009004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيامير محمد حسن كاظم25231322411009008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيحسين محمد علي غرب25241322411009019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيسجاد سعيد عبد الحميد حسين25251322411009023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيسجاد كريم جاسم فلحي25261322411009024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعلي رضا عبد هللا فاضل25271322411009034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعلي قصي صادق حيدر25281322411009035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعلي لؤي كامل محمود25291322411009036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمؤمل زهير عزيز عيسى25301322411009039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمجتبى كريم حاتم عبد الحسين25311322411009040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد جودت عبد القادر حسين25321322411009041

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد علي كنعان عدنان عمران25331322411009042

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد ماجد عباس رشيد25341322411009044

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمصطفى وعد مجول سعيد25351322411009053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمقتدى سليمان جبار حمزه25361322411009054

كلية العلوم/جامعة النهرين622.0088.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمنتظر عبد الغني فالح فندي25371322411009055

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين683.2097.60االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم جليل ابراهيم ياسين25381322411010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم مكي جواد فاضل25391322411010007

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية659.5294.22االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صخر عبد الجبار كريم25401322411010013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى682.3297.47االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد قيس عبد الحسين يوسف25411322411010015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية588.6884.10االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسين حسن منفي علي25421322411010019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.6479.66االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسين ماجد عبد الكريم جاسم25431322411010020

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية678.2096.89االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسين ماجد فاخر كاظم25441322411010021

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير عادل طالب محمد رضا25451322411010024

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيامين علي سالم داود25461322411010025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيبهاء الدين ستار ابراهيم سلمان25471322411010028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحارث محمود شاكر حمودي25481322411010033

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.2898.47االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن باقر كريم فليح25491322411010035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.9688.28االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن مصطفى حسن عبد الكريم25501322411010038

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.0081.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رحيم محمد حسن25511322411010041

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0086.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي جمال محمود25521322411010043
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين يعرب حسني محمد صالح25531322411010045

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية681.0097.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه جاسم محمد خنجر25541322411010047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0495.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر فرقد فوزي جواد25551322411010053

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.6095.37االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد مزهر حسين25561322411010054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.6891.67االعدادية المركزية للبنيناحيائيخطاب محمد نزار جمال25571322411010058

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيذو الفقار سيف موفق محمد علي25581322411010059

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية663.2494.75االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد باسم سلمان عيسى25591322411010064

كلية العلوم/جامعة كركوك651.0893.01االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد طارق عبد علي محمد25601322411010066

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.92100.70االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد عيسى احمد محمد25611322411010067

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد زهير زكي سبع25621322411010069

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.0092.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيسالم نجاح عبد الرحيم حبيب25631322411010073

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.1693.74االعدادية المركزية للبنيناحيائيشاكر حسن شاكر مسلم25641322411010074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0054.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيشاهين احمد خلف جبار25651322411010075

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيطاهر ياس عبد الخضر دريفل25661322411010077

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه باقر علي محمد حسن25671322411010078

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيظفار محمد حسن علي25681322411010080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد هادي عبد هللا25691322411010081

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال علكم سلطان25701322411010082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا علوش عدوان علوان25711322411010087

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية640.4091.49االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز خالد خليل محمود25721322411010088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491.0070.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز مروان عبد القادر نعمة25731322411010090

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عباس ياره25741322411010092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا رائد محمد صالح25751322411010097

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.4896.35االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صائب حسين حسان25761322411010098

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عصام داود إسماعيل25771322411010099

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.7298.82االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عمار جليل محمد سعيد25781322411010101

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد بادي علي25791322411010102

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي اركان عقاب طلب25801322411010108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جاسم قاسم محمد25811322411010110

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0878.87االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حازم عيدان كزار25821322411010111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حامد عباس شغاتي25831322411010112

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.3293.33االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فراس جعفر صادق25841322411010121

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد شاكر يونس25851322411010126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.2457.32االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد صالح مهدي25861322411010127

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0080.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي يحيى ناصر عباس25871322411010131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.9298.13االعدادية المركزية للبنيناحيائيفادي المنتظر فاضل جاسم حمدان25881322411010132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار محمد عبد االمير محمد25891322411010135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى ثائر مهدي رسن25901322411010140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.9696.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد حطاب حسب25911322411010141

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.2098.89االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد يوسف نعمه25921322411010143

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد القاسم عبد الكريم عبد الجبار خلف25931322411010146

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر شهاب روضان محمد علي25941322411010147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر نصير عليوي العيبي25951322411010148

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم527.0075.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سعدي حسين محمد25961322411010152
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عصام كاظم ابراهيم25971322411010155

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.6879.53االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حازم نعمه يوسف25981322411010156

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.6898.53االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرحمن خليل حيدر25991322411010157

كلية الطب/جامعة بغداد709.68101.38االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي فاضل عبيد26001322411010158

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.6495.52االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ماجد عالء حسين26011322411010160

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود فؤاد محمود عبد هللا26021322411010164

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم احسان عبد هللا حسن26031322411010167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.9686.42االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جاسم خضر عباس26041322411010169

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية548.0078.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى كريم عبد الرحمن عبد الكريم26051322411010173

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد549.0078.43االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى منير بدر طعمه26061322411010175

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0078.00االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصعب ابو بكر عبد القادر خليفه26071322411010176

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر اسعد جبار حمود26081322411010180

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية661.6494.52االعدادية المركزية للبنيناحيائينور أتيال زين العابدين عبد هللا26091322411010181

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00االعدادية المركزية للبنيناحيائينور هدير عبد المسيح سلمان26101322411010182

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57االعدادية المركزية للبنيناحيائيوارث قاسم محمد كاظم26111322411010183

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14االعدادية المركزية للبنيناحيائيياسر عمار عبد الرزاق خليفة26121322411010184

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف حيدر مهدي حسن26131322411010185

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف سنان ماجد عبد الستار26141322411010186

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية ابابيل للبنيناحيائيابراهيم اسعد لطيف سعود26151322411011001

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية ابابيل للبنيناحيائياحمد عماد محمد علي عمر26161322411011006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية ابابيل للبنيناحيائياحمد محمد لطيف حبتر26171322411011007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية ابابيل للبنيناحيائيامير حسن حيدر بهرام26181322411011008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحسين نمير دشر سهر26191322411011018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحيدر رياض محمد دخن26201322411011021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحيدر علي صحن جابر26211322411011022

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعباس ليث يد هللا منصور26221322411011030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد الكريم غايب26231322411011033

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعلي احمد رحم عبد هللا26241322411011035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعلي االكبر عماد قاسم العيبي26251322411011037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعلي عبد الكريم علي كنبار26261322411011042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعمار ياسر عبد نايف26271322411011048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى553.0079.00اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمحمد جمعه خنجر عنين26281322411011056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمحمد كاظم حسن جوده26291322411011061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمحمد محسن غضبان رسن26301322411011062

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمنتظر عقيل محمد حسن26311322411011070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية ابابيل للبنيناحيائييوسف امجد صادق معارج26321322411011072

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد بشير محسن عبد هللا26331322411012002

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد راضي علي زبون26341322411012003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياسماعيل محمد اسماعيل خفيف26351322411012010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير اسعد كاظم حسين26361322411012011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير مؤيد قاسم جالب26371322411012013

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيبسام كاظم راضي ساجت26381322411012017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيجعفر جالل رحمه علي26391322411012020

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية541.4077.34اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن احمد حسن هليل26401322411012023
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قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن حسان داود كاظم26411322411012024

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن عدنان مالك عبد ال26421322411012027

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن علي سلمان داود26431322411012028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين صالح محمد مانع26441322411012032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين نعمه26451322411012035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين كامل حربي الفي26461322411012036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين كريم جاسم عوده26471322411012037

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين مجيد علي جوده26481322411012038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين محمد جبار ناصر26491322411012039

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحيدر عبد االمير كصاد هميه26501322411012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحيدر قاسم جبل عبيد26511322411012045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيذو الفقار بشير فالح عالوي26521322411012046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء614.0087.71اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيذو الفقار سليم علي رحيم26531322411012047

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيرضا مؤيد رزاق شري26541322411012049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيزين العابدين علي صباح حقي26551322411012051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسجاد جابر فرمان علي26561322411012052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسجاد حسين علي كاظم26571322411012053

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين591.0084.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسيف علي كاظم حمدان26581322411012057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.6485.38اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيطه عباس علي غالي26591322411012059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعباس سعد كاظم الزم26601322411012060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعباس فاضل راضي موسى26611322411012062

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين632.0090.29اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي احسان كريم حميد26621322411012068

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي احمد عبد الرضا عبد هللا26631322411012071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي احمد علي فريح26641322411012072

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية584.0083.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي ثامر موسى يوسف26651322411012075

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0474.58اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي حسن حسين حميد26661322411012077

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي حسين علي لفته26671322411012079

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي حميد حسين وادي26681322411012080

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي صباح علي عبد هللا26691322411012085

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى504.0072.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي صفاء حسين لفته26701322411012086

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي ضياء الدين علي مختاض26711322411012087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي طالب زاير جبر26721322411012090

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي عالء صاحب نايف26731322411012091

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي غالب راضي يوسف26741322411012092

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية643.0091.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي فاضل عبد الكريم حميد26751322411012093

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي قاسم محمد مجيد26761322411012094

كلية اآلداب/جامعة القادسية498.0071.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي محسن عليوي طولي26771322411012097

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0093.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمجتبى عبد الواحد عزيز هاشم26781322411012111

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد باقر جالل صالح حسن26791322411012113

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد خضير خير هللا ملك26801322411012119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد رائد محمد عبد الحسين26811322411012120

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد رعد سعد فرج26821322411012122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد صادق احمد خلف حسن26831322411012123

كلية الصيدلة/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا عبد الحسين26841322411012131
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قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمرتضى عبد اشالكه عبود26851322411012135

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى صكبان شمس ابراهيم26861322411012142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى علي محسن علي26871322411012143

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمهدي ثامر عبد الكاظم محمد26881322411012151

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيموسى مزعل خليف جاسم26891322411012155

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الفاروق للبنيناحيائيابراهيم احمد شوقي عبد الرزاق26901322411014001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الفاروق للبنيناحيائياحمد اياد عبد علي واشي26911322411014003

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.5691.51اعدادية الفاروق للبنيناحيائياحمد عقيل نوري محسن26921322411014005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الفاروق للبنيناحيائياسماعيل حقي اسماعيل حاتم26931322411014009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية الفاروق للبنيناحيائيحسن فاضل عباس حسن26941322411014015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الفاروق للبنيناحيائيحيدر فاضل جاسم عليوي26951322411014024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الفاروق للبنيناحيائيسجاد نعمه حنش نمل26961322411014029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعباس جبار عباس سلطان26971322411014031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية678.0096.86اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعباس فاضل عباس حسن26981322411014032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعبد الجبار وليد جبار داود26991322411014034

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي احمد محمد قاسم27001322411014037

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي صادق حميد العيبي27011322411014039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي عباس دريول هاشم27021322411014040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي عبد الحسين محمد برهان27031322411014041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمؤمل علي محسن رشم27041322411014042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمجتبى ماجد عبيد حسن27051322411014043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد باقر سعد صالح27061322411014044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0485.86اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد صالح حمود كريم27071322411014046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد علي صائب جعفر احمد27081322411014047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد علي محمد حسين27091322411014049

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى احمد رسول نوري27101322411014053

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس ثويني27111322411014057

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمقتدى حاتم بداي نعيمه27121322411014059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0068.86اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمناف حسين عبد الرضا حسون27131322411014061

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0088.43اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمنتظر نبيل هاشم كريم27141322411014062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمهدي صدام حيدر فاخر27151322411014063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الفاروق للبنيناحيائييحيى قيس كاظم حسن27161322411014070

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد ابراهيم عويد شحاذه27171322411015001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيحسن عبد هللا حسين حافظ27181322411015005

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيحسنين علي وناس محمد علي27191322411015006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيخطاب وليد اسماعيل حسين27201322411015007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد هللا مجيد عبد هللا لطيف27211322411015013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم عطيه27221322411015016

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حسام الدين عبد هللا هادي27231322411015025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حسين هاشم محمد حسين هاشم27241322411015026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية602.0086.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين نجم27251322411015029

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد قاسم ابراهيم حسين27261322411015030

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمهيمن رافد ناجي عبود27271322411015033

كلية الطب/الجامعة العراقية699.2499.89ثانوية المتميزيناحيائياحمد قيس وفيق طه27281322411016002

164 من 62صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.4897.64ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد جاسم محمد27291322411016003

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك681.2897.33ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد فوزي مصطفى27301322411016004

كلية العلوم/جامعة بغداد677.2896.75ثانوية المتميزيناحيائيالمهند فارس جواد نمر27311322411016006

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.4494.63ثانوية المتميزيناحيائيجعفر الصادق علي سعد عبود27321322411016007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.1698.59ثانوية المتميزيناحيائيحسن صدام حسين اسماعيل27331322411016008

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.4497.92ثانوية المتميزيناحيائيحسن نصيف جاسم محيميد27341322411016011

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.8098.97ثانوية المتميزيناحيائيحسن زهير جاسم فلحي27351322411016013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية679.2897.04ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي عبد الحسين عبد الخالق27361322411016014

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.9291.85ثانوية المتميزيناحيائيحسين فالح حسن مهدي27371322411016015

كلية الطب/جامعة بغداد709.72101.39ثانوية المتميزيناحيائيحسين محمد غازي ناصر27381322411016016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.2882.90ثانوية المتميزيناحيائيحمزه باسم قاسم مهدي27391322411016017

كلية الطب/جامعة بغداد707.52101.07ثانوية المتميزيناحيائيحيدر رحيم مذكور ساجت27401322411016018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.52100.79ثانوية المتميزيناحيائيساالر عاطف كاظم مراد27411322411016021

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0894.73ثانوية المتميزيناحيائيسامان محسن حاجي علي27421322411016022

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71ثانوية المتميزيناحيائيسجاد مضر لؤي هللا ويردي27431322411016023

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.2076.03ثانوية المتميزيناحيائيسعد احمد عباس حسن27441322411016024

كلية الطب/الجامعة العراقية700.84100.12ثانوية المتميزيناحيائيسنان محمد طارق شرهان27451322411016025

كلية التمريض/جامعة بغداد681.9697.42ثانوية المتميزيناحيائيطاهر محمود طاهر محمد27461322411016026

كلية الطب/جامعة بغداد710.00101.43ثانوية المتميزيناحيائيعباس سعد علي رشيد27471322411016027

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0085.14ثانوية المتميزيناحيائيعبد الحميد مجيد حميد رشيد27481322411016028

كلية الطب/جامعة المثنى697.6099.66ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا صباح عبد هللا حسين27491322411016029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0892.58ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ليث ياسين محمد27501322411016031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا مهند زين العابدين صديق27511322411016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.4871.21ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا وليد حسن علي27521322411016033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد707.48101.07ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر هشام عزت27531322411016036

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية651.6893.10ثانوية المتميزيناحيائيعلي دريد عبد الحسين سبتي27541322411016037

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.9298.13ثانوية المتميزيناحيائيعلي رضا حسين عبد محمد غانم27551322411016038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية489.8069.97ثانوية المتميزيناحيائيعلي عباس نعمه حمدان27561322411016039

كلية الطب/جامعة بغداد712.84101.83ثانوية المتميزيناحيائيعلي عصام لطيف مصطفى27571322411016040

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0499.86ثانوية المتميزيناحيائيعلي ماهر عالوي حسين27581322411016042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.8887.41ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد زبون ثاني27591322411016043

كلية الطب/جامعة بغداد708.12101.16ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد فالح مهودر27601322411016044

كلية الطب/الجامعة العراقية699.4099.91ثانوية المتميزيناحيائيعمار ياسر علي حسين27611322411016045

كلية الطب/جامعة بغداد707.20101.03ثانوية المتميزيناحيائيقيصر انمار صباح مكي27621322411016046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد543.8877.70ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر صباح نصيف27631322411016047

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى644.2892.04ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الرسول مهدي27641322411016048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر نزار حسين27651322411016049

كلية الطب/جامعة ميسان696.8499.55ثانوية المتميزيناحيائيكريم مظفر كريم حمود27661322411016050

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0495.43ثانوية المتميزيناحيائيليث ابراهيم حميد حسن27671322411016051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.8897.84ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى عمار علي شاهين27681322411016052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.2889.75ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تقي عالء ناصر كركي27691322411016053

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.88100.13ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جالل عيسى ياسين27701322411016054

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.7298.39ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حامد سبهان زوير27711322411016055

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.8896.27ثانوية المتميزيناحيائيمحمد زهير فهد علوان27721322411016056
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قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.7297.53ثانوية المتميزيناحيائيمحمد طاهر غانم مراد27731322411016059

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.2499.46ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عقيل كريم اشليج27741322411016060

كلية الطب/الجامعة العراقية702.08100.30ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مازن فاخر داعر27751322411016063

كلية الطب/جامعة البصرة697.6099.66ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مظهري مظهر صادق27761322411016064

كلية طب حمورابي/جامعة بابل701.84100.26ثانوية المتميزيناحيائيمراد احمد عبد الحق عبد الستار27771322411016065

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.20100.74ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى صالح احمد سلمان27781322411016066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية605.8086.54ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر مصطفى باشا27791322411016067

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.8495.12ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي فرحان جبر27801322411016068

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.2890.90ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عمار داراب سهيل27811322411016069

كلية العلوم/جامعة بغداد651.4493.06ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر حميد كاظم ثامر27821322411016073

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية المتميزيناحيائيمهند عماد محمد عبد27831322411016075

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.3699.34ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن جمال علي خلف27841322411016076

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.6497.38ثانوية المتميزيناحيائينهر حيدر علي عبد داود27851322411016077

كلية الطب/جامعة البصرة697.8899.70ثانوية المتميزيناحيائينور الحسين احمد جمعه كاظم27861322411016078

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية المتميزيناحيائيهشام قاهر رشيد عبد الجبار27871322411016079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى682.7697.54ثانوية المتميزيناحيائييحيى احمد نافع مطر27881322411016080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية المتنبي للبنيناحيائيابراهيم ماجد عماره علي27891322411017001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيابو الفضل عبد الغفور طاهر ويسي27901322411017002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد مؤيد كريم حسين27911322411017007

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية المتنبي للبنيناحيائيجعفر صادق جعفر عاكول27921322411017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية المتنبي للبنيناحيائيجعفر محمد حميد حاوي27931322411017014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحاتم اياد حميد عبد علي27941322411017015

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسن جاسم محمد هايس27951322411017016

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسين احمد حسن جالب27961322411017020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسين عمار وحيد خضير27971322411017024

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحمزه مهند فيصل كريم27981322411017028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية المتنبي للبنيناحيائيرامي اياد طارق عبد االمير27991322411017031

كلية التربية/جامعة الكوفة639.0091.29اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعبد هللا محمد شرباز كريش28001322411017041

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي حسين حميد حاوي28011322411017045

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0092.14اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي قاسم ياسر مكطوف28021322411017050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية المتنبي للبنيناحيائيغانم مزهر غانم صالح28031322411017052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية المتنبي للبنيناحيائيكرار وليد قاسم حسن28041322411017056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المتنبي للبنيناحيائيليث صفاء ناصر حيدر28051322411017057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمرتضى حميد عذاب ضاحي28061322411017067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمصطفى سلمان قاسم عبد الحسين28071322411017069

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمصطفى عائد فالح حسين28081322411017070

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمهند حافظ منصور حسين28091322411017079

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية المتنبي للبنيناحيائييوسف يعقوب عبد الحسن حسون28101322411017081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية سيناء للبنيناحيائياحمد عماد طارق ردام28111322411018002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية سيناء للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم محمود28121322411018006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية سيناء للبنيناحيائيسجاد هاشم حسين عباس28131322411018014

كلية اللغات/جامعة الكوفة573.0081.86اعدادية سيناء للبنيناحيائيعلي محمد علي شيرخان28141322411018025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية سيناء للبنيناحيائيغيث حسين علي احمد28151322411018028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية سيناء للبنيناحيائيمجتبى حسين علي شمه28161322411018030
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0090.86اعدادية سيناء للبنيناحيائيمحمد طارق يوسف صفر28171322411018033

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية سيناء للبنيناحيائيمحمد علي مشتاق عزيز محمد28181322411018036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.1298.73ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأمين جميل ياره محمد28191322411019001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.9682.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأنس حيدر راضي حسين28201322411019002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية605.8086.54ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأيهم احسان عبد الهادي أبراهيم28211322411019003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.2498.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم زكريا مهدي جادي28221322411019005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.7696.39ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم عصام حازم عبد السميع28231322411019006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.52100.65ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم فؤاد قحطان وحيد28241322411019007

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.5294.36ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم مصطفى منعم فخري28251322411019009

كلية الطب/جامعة بغداد708.92101.27ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم ميسر محمد فائق28261322411019010

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.8498.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحسان رؤوف محمود رؤوف28271322411019011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.9695.71ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد زياد صالح سلمان28281322411019012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.6080.51ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد سيف ستار موسى28291322411019014

كلية الطب/جامعة النهرين703.52100.50ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد صباح احمد محمد28301322411019016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة480.8068.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد صالح مهدي رجب28311322411019017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.28100.18ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد طالل علي حسين28321322411019018

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.7698.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد ظافر شاكر سعيد28331322411019019

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى588.6884.10ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عادل اسماعيل كاظم28341322411019020

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.8081.97ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عبد الحسين عبد الصاحب28351322411019022

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية652.9293.27ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد علي هادي حسن28361322411019023

كلية العلوم/جامعة بغداد662.4894.64ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عمر فوزي خزعل28371322411019024

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة511.6473.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد قحطان عليوي ياسين28381322411019025

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0498.01ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد هاني محمود منصور28391322411019028

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.5296.07ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد هالل مبدر جاسم28401322411019029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد وليد صاحب ابريسم28411322411019030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.1693.17ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياسامه سالم حميد محمد28421322411019031

كلية العلوم/جامعة القادسية568.0081.14ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأسماعيل حسام عالء الدين أسماعيل28431322411019032

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.9297.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياسماعيل وسام ابراهيم محمد28441322411019033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.2099.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحارث مثنى كاظم عباس28451322411019034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0497.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحسن زيد خلف نكه28461322411019035

كلية الطب/جامعة بغداد707.68101.10ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحسن عبد المنعم عبد الحميد محمود28471322411019036

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية669.2895.61ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحسن عماد عبد الكاظم عباس28481322411019037

كلية التمريض/جامعة البصرة676.7696.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالحسن ناظم اسماعيل حامد28491322411019038

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.8499.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامير حيدر عبد االمير عبد النبي28501322411019039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.7299.10ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيانطوان رامز انطوان عبد االحد28511322411019040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت499.8871.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياوس جبار مزعل سهيل28521322411019041

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياوس فراس عبد الرزاق خليفه28531322411019042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.8499.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيايمن حميد مراد داود28541322411019043

كلية الطب/جامعة بغداد708.84101.26ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيايمن مازن خالد أسماعيل28551322411019044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.4088.20ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيايهاب غسان خالد ذنون28561322411019045

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.4098.91ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيايهم صفاء عبد الحليم محمد28571322411019046

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.8497.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيايوب يوسف عباس مبارك28581322411019047

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.44100.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيباقر اثير عبد سعيدان28591322411019048

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى545.2877.90ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبسام احمد حازم جالل28601322411019049
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.36100.62ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبشار رامز انطوان عبد االحد28611322411019050

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية680.8897.27ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبكر رعد محسن حاوي28621322411019051

كلية العلوم/جامعة بغداد669.8895.70ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيتميم صالح صالح خلف28631322411019053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.8867.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيجعفر مازن حسون خضير28641322411019056

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.5298.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحامد الرحمن مازن جودي ابراهيم28651322411019057

كلية العلوم/جامعة بغداد657.2093.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحذيفة احمد سنان احمد28661322411019058

كلية الطب/جامعة بغداد707.84101.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحذيفه سالم حسين ابراهيم28671322411019059

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.8474.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسام جمال طالب حسن28681322411019060

كلية الطب/جامعة بغداد708.20101.17ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسام خلدون ايوب محمد28691322411019061

كلية العلوم/جامعة بغداد654.2493.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن احمد حسن يوسف28701322411019062

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن اشرف كاظم خضير28711322411019063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.8899.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن جهاد عدنان حميد28721322411019064

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.2893.47ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن سوالف عبد العزيز محمد28731322411019066

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.8089.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن فالح طعمه حواس28741322411019068

كلية الطب/جامعة بغداد707.44101.06ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن مازن حسن محمود28751322411019069

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.76100.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن مصطفى غازي عارف28761322411019070

كلية العلوم/جامعة بغداد634.4090.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن وديع عبد هللا علوان28771322411019071

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.9684.57ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين زهير منذر عبد القادر28781322411019072

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.60100.80ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين عالء عبد الرزاق حسن28791322411019073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد629.6489.95ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين قصي شجاع حسين28801322411019074

كلية طب االسنان/جامعة ميسان693.8499.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحمزه معن حمد حسين28811322411019075

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.2898.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر سعد فرحان كاظم28821322411019076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.8095.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم شريف داود28831322411019077

كلية العلوم/جامعة بغداد657.4893.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب نوفل خضير ياس28841322411019079

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.1299.16ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيذر محمد كريم عبيد28851322411019080

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيرامي عباس فاضل عبود28861322411019081

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.04100.72ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيرسول هيثم شكر محمود28871322411019082

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.7295.25ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزكي سلطان زكي سلطان28881322411019083

كلية الطب/جامعة بغداد709.76101.39ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزيد رياض عطا عبد هللا28891322411019084

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0499.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزيد علي حسين عبود28901322411019085

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0885.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزيد محمد حسنين رؤوف محمود28911322411019086

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيزين العابدين حيدر معلك خضير28921322411019087

كلية الطب/جامعة بغداد713.76101.97ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسراج يوسف عبد الخالق جاسم28931322411019092

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.8093.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسيف عادل عباس مهدي28941322411019093

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.4094.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيشاكر اياد شاكر محمود28951322411019094

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.5697.37ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيشاكر هاني شاكر بشير28961322411019095

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصالح محمد مهدي محمد صالح مهدي28971322411019096

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.08100.58ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصفوان قحطان عدنان عبد المجيد28981322411019097

كلية الطب/جامعة بغداد708.20101.17ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصهيب رشاد جندي عبد الجليل28991322411019098

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.8495.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطارق منير فخري صالح29001322411019099

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.1691.02ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه أحمد رفيق كمال29011322411019100

كلية الطب/جامعة بغداد713.92101.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه دريد صيهود عبد العزيز29021322411019101

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.5298.65ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه سعد عبد القادر محمود29031322411019102

كلية الطب/جامعة االنبار698.7699.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه مؤيد خضير عدوان29041322411019103
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.7297.53ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه ماجد معروف سالم29051322411019104

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية635.9690.85ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد محمود عباس29061322411019105

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.3698.77ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد عبد29071322411019106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.9697.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن زيد شاكر محمود29081322411019108

كلية الطب/جامعة بغداد710.20101.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح مهدي مرهون29091322411019109

كلية الطب/جامعة تكريت695.4499.35ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث عبد الستار عبد الخالق29101322411019110

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية672.2896.04ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسام الدين محمد29111322411019111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.9695.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف سعيد مجيد29121322411019112

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.68100.67ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الكريم رشيد حميد علي29131322411019115

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.8899.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا اياد طارق امين29141322411019116

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا بشار مكي نعمه29151322411019117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.2096.03ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا جاسم كريم ثامر29161322411019118

كلية الطب/جامعة بغداد707.76101.11ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا دريد فيصل عبد الرزاق29171322411019120

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.8082.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا رعد محمود سليم29181322411019121

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا صباح مهدي صالح29191322411019122

كلية الطب/جامعة بغداد710.52101.50ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا علي حسن قاسم29201322411019123

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.60100.37ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمر صالح محمود29211322411019125

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا محمد عمر محمد عبد اللطيف29221322411019126

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.4496.49ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا مهند جبار علوان29231322411019127

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.1295.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد المجيد احسان عبد المجيد محمد29241322411019129

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.1298.45ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الملك بكر صديق سعيد29251322411019130

كلية الطب/جامعة بغداد706.76100.97ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعالء ثائر شفيق صالح29261322411019132

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.5698.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلوان خالد علوان محمد29271322411019133

كلية الطب/جامعة بابل701.12100.16ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي احمد سعدون عز الدين29281322411019135

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية675.3696.48ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي احمد عبد الخالق محمود29291322411019136

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية680.8897.27ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي احمد فالح جبر29301322411019137

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية671.3695.91ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي اسامه عباس عبد الحسن29311322411019138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.7697.54ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي بشار محمد عرب حاتم29321322411019140

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.2096.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي جديس ثامر عبد هللا29331322411019141

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.3699.77ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حارث نزار حسن29341322411019142

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.8897.84ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسن حميد جاسم29351322411019143

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.2478.18ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسين علي حبيب29361322411019144

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.8080.40ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسين محمود سعيد29371322411019145

كلية الطب/جامعة بغداد710.76101.54ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حيدر حسن جاسم29381322411019146

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.5299.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حيدر نوري داود29391322411019147

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين652.8093.26ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عباس عبد الرزاق عبود29401322411019148

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.1282.45ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عالء ناصر حريب29411322411019149

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0899.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي عمار كمال جعفر29421322411019150

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.2075.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي فاروق عدنان حميد29431322411019152

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.6897.67ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان تقي29441322411019153

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.7697.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي ليث محمد جواد محمد علي29451322411019154

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.52100.36ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محسن فيصل محمد29461322411019155

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.8095.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محمد جاسم طعمه29471322411019156

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محمد عبد الستار كامل29481322411019157
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كلية الطب/جامعة بغداد708.60101.23ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي مهند محمد باقر29491322411019158

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.2493.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي نشأت صالح حسون29501322411019159

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.1298.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي ياسين حربي محمد29511322411019160

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.1296.59ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمار ياسر علي حسين29521322411019161

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.1299.59ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر احمد رافع عبد الجبار29531322411019162

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر عاصف محمود شكر29541322411019163

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.8489.55ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيغيث احمد وليد خضير29551322411019166

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.6098.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفهد أحمد طليفح عبد الحسن29561322411019169

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.6466.66ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمؤمن جاسم محمد عبد29571322411019171

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.9299.70ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمجد سعد احمد شرموط29581322411019173

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.84100.83ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم رعد ابراهيم سلوم29591322411019174

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.8897.84ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد باقر اياد عباس سلمان29601322411019178

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.1698.31ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد بشار شهاب احمد29611322411019179

كلية الطب/الجامعة العراقية700.92100.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد جبوري اسماعيل جبوري29621322411019181

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.1299.45ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد حازم باسم ابراهيم29631322411019182

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.2492.46ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد خالد وليد ابراهيم29641322411019183

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد676.7696.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رشيد عبود رشيد29651322411019184

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.20100.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رضا حسين صالح ارحيم29661322411019185

كلية الطب/جامعة االنبار698.0899.73ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رعد صالح عبد الحسين29671322411019186

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين660.9694.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد زياد طارق رحمان29681322411019187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.6084.37ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد سعد حسين عواد29691322411019189

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد صادق مهدي محسن زاغه29701322411019190

كلية الطب/جامعة بغداد710.36101.48ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عبد القادر محجوب رشيد29711322411019191

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية649.7692.82ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عدنان امين ابراهيم29721322411019192

كلية الطب/الجامعة العراقية700.64100.09ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد علي اشراق خليل اسماعيل29731322411019194

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى683.4097.63ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عمر عبد الواحد هاشم29741322411019195

كلية الطب/جامعة نينوى695.0499.29ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد مصطفى فخري مصطفى29751322411019196

كلية الطب/جامعة بغداد707.92101.13ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد نور قتيبه ضياء سهيل29761322411019197

كلية الطب/الجامعة العراقية700.84100.12ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد وليد اكرم حسين29771322411019198

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمود محمد جواد علي29781322411019199

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.1293.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عبد االمير عبد هللا29791322411019200

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى انور سلوم محمد29801322411019201

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.7299.10ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ايمن ارحيم محمد29811322411019202

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.6898.95ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ثائر جواد محمد29821322411019203

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى حسام عبد الرحيم منصور29831322411019204

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم567.1281.02ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى حسن شهاب شنان29841322411019205

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى حسين فتاح لطيف29851322411019206

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0897.73ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى سمير محمود خضير29861322411019208

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى صباح انور اسماعيل29871322411019209

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.6494.52ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى صهيب قيس محمد29881322411019210

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى عباس هاشم مصطاف29891322411019211

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.7291.25ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى عدي مصطفى سعيد29901322411019212

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.8897.98ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي نصوحي علي غالب29911322411019214

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.8894.70ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى فراس فخري ميران29921322411019215
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قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية667.7295.39ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى فالح حنش عذاب29931322411019216

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.1699.17ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى محمد مهدي علي29941322411019218

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.52100.79ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى مظلوم ناجي حسن29951322411019219

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6098.23ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى نجاح نوري عبد السالم29961322411019221

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.1298.30ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى واثق مكي خليل29971322411019222

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.2496.18ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى يحيى جاسم محمد29981322411019224

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.6897.95ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى يشار حميد رشيد29991322411019225

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.5690.22ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصعب ماجد مصطفى بهجت ميرزا30001322411019226

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0489.15ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمهيمن صالح مهدي كاظم30011322411019227

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية626.7289.53ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينمر أسعد حسين موسى30021322411019229

كلية طب حمورابي/جامعة بابل700.44100.06ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائينور الدين صباح نايف كردي30031322411019230

كلية طب االسنان/جامعة بغداد703.68100.53ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيهاشم جبار جودي جبار30041322411019231

كلية الطب/جامعة بغداد709.68101.38ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيهمام نصير عباس غبن30051322411019232

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيهيثم اثير هادي مهدي30061322411019233

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.2482.75ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسر عامر محمد كريم30071322411019235

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.4899.21ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسين علي ساجد سبع30081322411019238

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.2090.89ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسين هشام غانم مجيد30091322411019239

كلية الطب/الجامعة العراقية699.9299.99ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف احمد شهاب احمد30101322411019241

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.1287.45ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف رائد رشيد عبد المجيد30111322411019242

كلية القانون/الجامعة المستنصرية613.3687.62ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف عامر محمد كريم30121322411019244

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.3694.19ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف عباس فاضل جبر30131322411019245

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.7693.68ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف عدي عباس حمادي30141322411019246

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.8498.55ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف محمد مصطفى كاظم30151322411019247

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.5296.93ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييونس محمد يحيى يونس30161322411019248

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية الشماسية للبنيناحيائياحمد علي تركي حسن30171322411021005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الشماسية للبنيناحيائيالحسين عادل جاسم مريسن30181322411021007

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0081.71اعدادية الشماسية للبنيناحيائيامير جاسم نجم رضا30191322411021008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية الشماسية للبنيناحيائيجعفر محسن صادق عبد علي30201322411021010

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسن فائز محمود جبار30211322411021011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحيدر حسين علي هادي30221322411021017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الشماسية للبنيناحيائيسجاد اياد عبد هللا عباس30231322411021023

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم حميد30241322411021031

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي الرضا سمير غازي علوان30251322411021034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي منتظر هاتف احمد30261322411021037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي نصير صبري عبد الحسين30271322411021038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية الشماسية للبنيناحيائيكرار حيدر ابراهيم عباس30281322411021042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الشماسية للبنيناحيائيكرار رائد محمد عبد االمير30291322411021043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد باقر علي مجيد جواد30301322411021046

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد اللطيف حبيب عباس30311322411021052

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمقتدر سعدي هادي صالح30321322411021058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية570.0081.43اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمقتدى علي محسن هادي30331322411021059

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الشماسية للبنيناحيائيوالء فيصل عبد الكريم احمد30341322411021063

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية الشماسية للبنيناحيائييوسف حيدر عبد الواحد راضي30351322411021064

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة503.0071.86اعدادية عكاظ  للبنيناحيائياوس رافد تركي احمد30361322411022006
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيجعفر محمد شاكر محمد30371322411022009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسن عدنان صالح مهدي30381322411022012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين ابراهيم حمدان حيدر30391322411022013

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين جمال شافي جبر30401322411022016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين سعد عبد الستار حسن30411322411022017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين عبد النبي محسن جبر30421322411022020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين مازن عبد العزيز سعد30431322411022023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيحسين مناضل نوماس مالخ30441322411022024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين محمد عليوي30451322411022030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعلي السجاد حسين هاشم حديد30461322411022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيليث علي خالد عزيز30471322411022054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمحمد الصادق رعد صبيح مبارك30481322411022056

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمحمد جميل عبد هللا عباس30491322411022057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمصطفى سلمان اسماعيل محمد30501322411022070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمقتدى يحيى باجي حسين30511322411022075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيياسر مهند مكي احمد30521322411022081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيحسين زياد خلف عبد الرضا30531322411023008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيحسين فراس مهدي صاحب30541322411023010

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيحيدر صباح فالح حسن30551322411023011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0068.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعبد الرحمن احمد عبد االمير ناصر30561322411023021

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعبد هللا نعيم يونس ياسين30571322411023022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي احسان عبد هللا عبد30581322411023023

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي احمد شالل جويد30591322411023024

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيعلي رحمن عطية صنيع30601322411023025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيكرار محمد راضي جواد30611322411023034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمحمد جاسم فرهود جبر30621322411023036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمحمد كاظم خليل علي30631322411023042

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمرتضى جليل صافي سالم30641322411023044

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمنتظر نوري جبار كاظم30651322411023049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيياسر جبار علي ابراهيم30661322411023051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائياحمد رسول عبد الساده جعفر30671322411024002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيذو الفقار احمد جبار غافل30681322411024021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيسجاد نوري هيبه محمد30691322411024023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعباس حطاب نعيم هاشم30701322411024026

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعباس حيدر علي حسين30711322411024027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعلي زهير عبد الساده عبد هللا30721322411024035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمحمد عادل عوده سوادي30731322411024045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمصطفى حافظ فرحان لفته30741322411024047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمصطفى نوري هيبه محمد30751322411024050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمقتدى رحمان حله كاظم30761322411024051

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية النوارس للبنيناحيائياحمد جودت كاظم حسن30771322411025002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0065.14ثانوية النوارس للبنيناحيائيحيدر مزهر داغر زبون30781322411025011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0090.71ثانوية النوارس للبنيناحيائيزين العابدين علي ياسين جليب30791322411025013

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية النوارس للبنيناحيائيطه احمد علي حسين30801322411025017
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كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0096.57ثانوية النوارس للبنيناحيائيعلي عوده رحيمه مري30811322411025022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية االقصى للبنيناحيائيأمير موسى جعفر عثمان30821322411026001

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية االقصى للبنيناحيائيحسن المجتبى فالح شنشول راضي30831322411026008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية االقصى للبنيناحيائيحسين عمار عبد الرزاق شالل30841322411026013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0090.71ثانوية االقصى للبنيناحيائيعلي ياسر وسمي راضي30851322411026037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية االقصى للبنيناحيائيمحمد انسحاب حسين حسن30861322411026040

كلية العلوم/جامعة النهرين617.0088.14اعدادية الصفا للبنيناحيائياحمد مهند كامل محمد30871322411027007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية الصفا للبنيناحيائيبشار سمير جبار محارب30881322411027011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0074.71اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسين إسماعيل خليل حسوني30891322411027016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسين رياض إبراهيم فياض30901322411027017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الصفا للبنيناحيائيذو الفقار هشام عبد الجبار لفته30911322411027019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية الصفا للبنيناحيائيزكريا زياد طارق قاسم30921322411027021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الصفا للبنيناحيائيصهيب علي صادق محمد30931322411027025

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية الصفا للبنيناحيائيعباس محمد جواد كاظم30941322411027028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد الرحمن عبد الوهاب30951322411027034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد هللا فراس عبد الهادي يوسف30961322411027035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد هللا محمد موسى لفته30971322411027036

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الصفا للبنيناحيائيعلي عامر صبري حمادي30981322411027039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الصفا للبنيناحيائيعلي عبد األمير كاظم جبر30991322411027040

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الصفا للبنيناحيائيعمر محمد هزاع إسماعيل31001322411027044

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0089.14اعدادية الصفا للبنيناحيائيفاروق عمر فاروق عبد هللا31011322411027045

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الصفا للبنيناحيائيمصطفى زهير معروف حسين31021322411027054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية الصفا للبنيناحيائيهمام جالل عبد األمير محسن31031322411027064

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية الصفا للبنيناحيائييونس قيس عبد الجبار عودة31041322411027065

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية السياب للبنيناحيائيابراهيم طارق علي كاظم31051322411028001

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد دريد طالب ياس31061322411028008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد رائد صافي عبد الكريم31071322411028009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد سمير سعيد حسين31081322411028011

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد طارق عباس منصور31091322411028013

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد قصي عبد العباس كريم31101322411028016

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية679.0097.00اعدادية السياب للبنيناحيائيانمار اسامة عبد المهدي فاضل31111322411028021

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية السياب للبنيناحيائيايمن نبيل صبحي علوان31121322411028022

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية السياب للبنيناحيائيايوب محمد عبد الرضا عباس31131322411028024

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية السياب للبنيناحيائيبارق اسامه حميد حسن31141322411028025

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين اياد جبار موسى31151322411028031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين صادق محمد جاسم31161322411028035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية السياب للبنيناحيائيحيدر نهاد كريم محمد31171322411028044

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية السياب للبنيناحيائيذو الفقار عوده رشيد سكران31181322411028048

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية السياب للبنيناحيائيرضا اياد علي عباس31191322411028049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية السياب للبنيناحيائيزكريا مؤيد رضا حسن31201322411028051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية523.0074.71اعدادية السياب للبنيناحيائيزيد علي حسين منشد31211322411028054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية السياب للبنيناحيائيسلمان سمير سلمان محيسن31221322411028060

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0080.29اعدادية السياب للبنيناحيائيسيف الدين مهند طارق عبد اللطيف31231322411028061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0091.29اعدادية السياب للبنيناحيائيصادق عصام عباس فاضل31241322411028065
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كلية العلوم/جامعة ديالى592.0084.57اعدادية السياب للبنيناحيائيضاري محمد يوسف حميد31251322411028066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية السياب للبنيناحيائيعباس اسعد صبحي مهدي31261322411028067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد االمير منير رحيم محمد31271322411028071

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عدنان شاكر31281322411028072

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم سلمان خلف31291322411028074

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح مهدي31301322411028079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى كامل عبد هللا31311322411028080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي احمد جبار غافل31321322411028084

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي طارق محسن الزم31331322411028090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي عبد الحسين اسماعيل ورور31341322411028093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي عمر عوني ياس31351322411028095

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي قاسم محمد صفر31361322411028097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0090.86اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي هيثم جواد كاظم31371322411028102

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية السياب للبنيناحيائيقاسم مؤيد قاسم علي31381322411028105

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمؤمل رعد ياسين والي31391322411028109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية السياب للبنيناحيائيمجتبى صالح صالح حسن31401322411028112

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد اسامه رشيد حميد31411322411028114

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد الباقر مؤيد شبوط حسين31421322411028115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد باقر حمدان طعمه داود31431322411028119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد حيدر علي جرو31441322411028121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد حيدر ناجي عبود31451322411028122

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.9683.57اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد خالد عباس عزيز31461322411028123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد رحيم جابر لفته31471322411028124

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد سعيد جواد كاظم31481322411028126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد علي طالب كاظم طاهر31491322411028138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد كامل خشان غازي31501322411028140

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد مجيد رشيد جليل31511322411028141

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد نجم عبد جاسم31521322411028144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد وهاب احمد حيدر31531322411028146

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى رافد مجيد هاشم31541322411028154

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى رسول فخري راضي31551322411028155

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى سالم ضمد حمود31561322411028156

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد يوسف31571322411028158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى عقيل ناجي حسن31581322411028160

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى مسلم عبد الجبار ماجد31591322411028162

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية السياب للبنيناحيائيمقتدى عماد جبار علي31601322411028164

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية السياب للبنيناحيائينذير بشير رشيد عباس31611322411028167

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.3696.62اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف سعد ناصر محمد علي31621322411028171

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0083.71اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف ياسر فاضل محمود31631322411028173

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيابراهيم احمد داود رشيد31641322411029001

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد رياض مسلم عبود31651322411029006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد عباس اكرم موسى31661322411029007

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد مثنى فاضل عبيد31671322411029009

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد مجيد امير بابير31681322411029010
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد مهدي جبر خلف31691322411029011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيامير نبيل ناجي حسين31701322411029015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيجعفر موفق جرو عيسى31711322411029017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحارث صالح بهجت باقر31721322411029018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسن عبد الكريم عاصي حمد31731322411029019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسن علي خزعل محمد31741322411029020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسنين علي عبد الرزاق هوبي31751322411029021

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسنين علي عبد القادر عباس31761322411029022

كلية العلوم/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم حسين كاظم31771322411029023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين علي فاضل مهدي31781322411029025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحمزه باسم اسماعيل حسين31791322411029026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحيدر احسان عبد الجليل ثعبان31801322411029027

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحيدر سمير هادي حداوي31811322411029028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحيدر فاضل محمد حسن31821322411029029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحيدر مسلم داود سلمان31831322411029031

كلية العلوم/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيخليل اسماعيل حسن زبون31841322411029032

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيديار ناصر كاظم جواد31851322411029033

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيرامي عالء الدين طه ياسين31861322411029034

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيرضا مظفر مسلم جليل31871322411029035

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيسجاد عادل عبد الحسين بشير31881322411029039

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيسجاد نهاد انور محمد فائق31891322411029043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيسيف الدين خالد حافظ حاجي31901322411029044

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيشهاب احمد مسك محمد علي31911322411029046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيصادق علي جواد كاظم31921322411029048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد هللا فراس محمد مجيد31931322411029055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعالء صائب حسين حسان31941322411029060

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي الرضا مصطفى هاشم ذجر31951322411029063

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي الهادي تحسين حميد حواس31961322411029064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية651.0093.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي خالد عبد هللا عبد الرضا31971322411029070

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0093.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي صالح سالم جبار31981322411029071

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي عبد االمير سعد وادي31991322411029072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي مازن عبد المجيد عبد النبي32001322411029076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي نزار بهجت غني32011322411029080

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي نقي محمد تقي راعي32021322411029081

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي ياسر حسن فاضل32031322411029082

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيفاروق فؤاد فاروق محمد32041322411029087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية686.0098.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيفاروق كاطع جار هللا سطام32051322411029088

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيفهد منير جواد كاظم32061322411029089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيقاسم حسين حميد محسن32071322411029090

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد احمد شاكر محمود32081322411029094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد احمد طه احمد32091322411029095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد اسعد عبد الزهره شمخي32101322411029096

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد حسن احمد جودة ابليح32111322411029098

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد رياض مصطفى مرتضى32121322411029101
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قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد عباس محمود قهرمان32131322411029103

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد عبد السالم محمد مايل32141322411029104

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد فؤاد رشيد مطلك32151322411029105

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد فاضل حسين عليوي32161322411029106

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد محمود طعمه رشوان32171322411029107

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى احمد عصام اسماعيل32181322411029114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى رجاء راضي صاحب32191322411029117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى عباس اكرم موسى32201322411029118

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.0093.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى محمد غازي عبد االمير32211322411029119

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمهند عباس موزر عيدان32221322411029126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيموفق مصعب موفق حميد32231322411029128

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيهاشم مجيد حميد حسن32241322411029129

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية المستنصرية للبنيناحيائييحيى عبد الجبار شكر عبد الجبار32251322411029131

كلية الزراعة/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائياحمد عباس كاظم غاسم32261322411031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0064.71اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيباقر هاشم حيدر موحي32271322411031009

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحسنين عمار منعم عباس32281322411031013

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحسين سمير فالح مهودر32291322411031015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحيدر علي احمد محمد32301322411031020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيرضا علي عباس عبد الحسن32311322411031021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسجاد جواد حسين زبون32321322411031023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسجاد مسلم حميد كاظم32331322411031024

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعبد االمير جليل عبد االمير جليل32341322411031029

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي هيثم راضي عبد االمير32351322411031034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيكرار عمار هاشم ياسين32361322411031036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمحمد حيدر قاسم كميت32371322411031037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمرتضى وسام عماد احمد32381322411031041

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى سيف الدين صالح حمزه32391322411031042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى عصام قائق عباس32401322411031043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى613.0087.57اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى عطا ابراهيم جواد32411322411031044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى محمد جبار جواد32421322411031048

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى641.0891.58ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد كامل حسن كاظم32431322411032002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.4098.06ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مثنى عبد الرضا جبر32441322411032004

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية653.7693.39ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيالحسن حيدر نعمه لفته32451322411032006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0495.58ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيالحسن علي خضير مجيد32461322411032007

كلية الطب/جامعة بغداد709.96101.42ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيامير منذر فيصل مهدي32471322411032008

كلية الطب/الجامعة العراقية699.6899.95ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيايوب عبد هللا صدام جعفر32481322411032009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0495.15ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيباقر مازن صدام كريم32491322411032010

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.1299.02ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيبشير جاسم محمد علي32501322411032011

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.3298.47ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيجعفر احسان عالوي هادي32511322411032012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيجعفر انور ذياب كريم32521322411032013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.40100.63ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن طارق محمود هادي32531322411032014

كلية الطب/جامعة بغداد713.36101.91ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين محمد حسن حسين32541322411032016

كلية الطب/جامعة بغداد713.92101.99ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين محمود عبد الكريم عبد الرحمن32551322411032017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.4879.64ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر احمد سليم عبد الغني32561322411032018
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قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر جاسم فليح حسن32571322411032019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.6898.24ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر رحيم جعفر عزيز32581322411032020

كلية الطب/جامعة بغداد707.28101.04ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر عباس محمد علي عبد االمير32591322411032021

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية648.8892.70ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر لؤي عباس حمادي32601322411032022

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر ياسر عبد علي حسين32611322411032023

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.24100.75ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيرضا صفوان محمد عزيز32621322411032024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.1684.74ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد سمير قاسم نعمه32631322411032025

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.3292.76ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد عقيل ابراهيم سعيد32641322411032026

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.7694.25ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد مناضل مجلي كدر32651322411032027

كلية طب االسنان/جامعة الموصل691.9298.85ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد دريد شدهان محمود32661322411032028

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.7698.68ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد عبد الرسول هاشم عطيه32671322411032029

كلية العلوم/جامعة بغداد648.6092.66ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد عمار مهدي خصاف32681322411032031

كلية التمريض/جامعة بغداد682.6897.53ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيصادق كريم حميد سلمان32691322411032032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.3266.76ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد الرحمن مصطفى صاحب خضير32701322411032035

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا اسعد عبد الواحد عبد هللا32711322411032037

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.9285.13ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا عبد الكريم محمد زبون32721322411032038

كلية الطب/جامعة بغداد712.04101.72ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا عماد عباس حمادي32731322411032039

كلية الطب/الجامعة العراقية704.68100.67ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا محمود عبد الكريم عبد الرحمن32741322411032040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.04100.15ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي احمد سعد احمد32751322411032041

كلية الطب/جامعة بغداد713.84101.98ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي احمد صالح ريزه32761322411032042

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.6893.38ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي االكبر حيدر علي محسن32771322411032043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.5672.37ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي حسن عباس حسين32781322411032044

كلية الطب/جامعة النهرين703.52100.50ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي حيدر صالح كشيش32791322411032047

كلية الطب/جامعة بغداد712.64101.81ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي فليح داود مهنه32801322411032049

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي محمد عكله حسوني32811322411032051

كلية الطب/جامعة ديالى698.0499.72ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي وسام عبد الحسن هيجل32821322411032052

كلية الطب/جامعة ميسان696.8499.55ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعيسى محمد عبد الستار عبد الجبار32831322411032053

كلية الطب/جامعة النهرين703.52100.50ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيقسور ضياء مزعل علك32841322411032054

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية685.2897.90ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار حيدر حمزه جمعه32851322411032055

كلية الطب/جامعة بغداد707.20101.03ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار صالح الدين هادي محمود32861322411032057

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0075.86ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار محمد شالل فرحان32871322411032058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.40100.63ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيليث سنان انيس قادر32881322411032059

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد601.2885.90ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد باقر علي عبد الزهره كاظم32891322411032060

كلية الطب/جامعة بغداد709.76101.39ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد خضير عباس مسعد32901322411032062

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد رعد هاشم عطيه32911322411032063

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.8080.54ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد سعد مهدي حساني32921322411032064

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية678.7296.96ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عبد الزهره اسماعيل سالم32931322411032065

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.1697.17ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عالء عبد الرضا حسين32941322411032066

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين649.3692.77ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد علي نعمه محمد32951322411032067

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0496.43ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد فؤاد مجيد حميد32961322411032068

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة كربالء683.2897.61ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمود ساهر نعمه كامل32971322411032072

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى ضياء كريم طعمه32981322411032073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.7697.54ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى عدنان جالب تايه32991322411032074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.4496.63ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى عماد مجيد امين33001322411032075
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.6497.52ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى هدير سعد رشك33011322411032076

كلية الطب/جامعة بغداد708.04101.15ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمقتدى جبار رحيم عبد هللا33021322411032077

كلية الطب/جامعة النهرين703.44100.49ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيياسر احمد كاظم موسى33031322411032079

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.3698.62ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف حيدر ناصر عزيز33041322411032080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية636.9290.99ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف سعد عبد االنيس محمد33051322411032081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.7296.10ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف علي كاظم عبد33061322411032082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.1673.45ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف كاوه كريم احمد33071322411032083

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0489.72ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف محمود عبد الحسين عبد علي33081322411032084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.88100.27ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييونس احمد عبايه عظم33091322411032085

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائياحمد قاسم ناكود عبد33101322411033004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيجعفر الصادق سامي عبود حميدي33111322411033009

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيعلي محمد فريح بكال33121322411033026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيكرار صالح حسن كاظم33131322411033030

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى530.0075.71ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيمحمد باقر امجد سالم عبد الحسن33141322411033033

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0084.71اعدادية شط العرب للبنيناحيائيجهاد حسين دحام ياسين33151322411035011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين اياد عبد الزهرة عبود33161322411035012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين حميد مطشر نعمه33171322411035014

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر عبد الكاظم حسن عبد هللا33181322411035021

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر علي جودي كاظم33191322411035022

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعباس علي قاسم طابور33201322411035032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي باسم علي محمد33211322411035038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي حسين نبيت حسن33221322411035040

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي زين العابدين جواد مجيد33231322411035041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية شط العرب للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الحسين عودة33241322411035051

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد الباقر جاسم عبودي حسن33251322411035053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد داود سلمان عزت33261322411035059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمرتضى علي شافي حسن33271322411035064

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمرتضى علي كاظم عبود33281322411035065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى صالح كرجي حنون33291322411035067

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمقتدى صادق جبار سعيد33301322411035069

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم517.0073.86اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمهدي جواد سعيد كاظم33311322411035073

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين جالل محمد محمد33321322411036006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى618.0088.29ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين سالم بدر دهماج33331322411036007

كلية التمريض/جامعة ميسان671.0095.86ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين سالل وحيد عفن33341322411036008

كلية اآلداب/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين عالء عبد الرحمن عباس33351322411036009

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين ماجد جاسم محمد33361322411036012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية العلوم للبنيناحيائيحيدر منقذ محمد حنين33371322411036014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك659.0094.14ثانوية العلوم للبنيناحيائيعباس رمضان هاشم ناصر33381322411036018

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة635.0090.71ثانوية العلوم للبنيناحيائيعباس ساجد فاضل محمد33391322411036019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية العلوم للبنيناحيائيعلي عبد الرضا كاظم رحيم33401322411036028

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية العلوم للبنيناحيائيكرار حسين حاتم سلمان33411322411036033

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية العلوم للبنيناحيائيمجتبى حسن مخيلف حسن33421322411036036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد علي مجيد حسن33431322411036043

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد ليث ابراهيم عريبي33441322411036044
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التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية العلوم للبنيناحيائيمصطفى حسن بوهان جريو33451322411036047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيالمصطفى محمد حميد نمر33461322413001003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى563.0080.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعمرو عثمان ياسين علي33471322413001005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي والي محمد33481322413001006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد يوسف عباس مبارك33491322413001008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمهند محمد وهاب صوفي33501322413001011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية557.0079.57ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائينوار فارس قرياقوس بهنام33511322413001012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيانور ضياء امجوني رشم33521322413002002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيجعفر علي جعفر منصور33531322413002003

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570.0081.43ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحيدر وعد هادي عبد الحسن33541322413002007

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيصبيح سمير ابراهيم عبد الحافظ33551322413002011

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعباس فاضل علي موسى33561322413002013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعلي حسين صاحب اسماعيل33571322413002015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر صبحي ناجي33581322413002020

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيمحمد عباس فاضل محمد33591322413002023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيامير رعد مزعل مطر33601322413003001

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن صباح مزهر عبيد33611322413003002

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عالء عبد المحسن حسن33621322413003003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن عمار اليف خضر33631322413003004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيعمار جبار هالل حسن33641322413003006

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيكرار علي غالي كريم33651322413003007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر ريسان ابو النون رسن33661322413003010

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر جبار خليفة عناد33671322413003011

قسم السيراميك ومواد البناء-كلية هندسة المواد/جامعة بابل559.0079.86ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيالحسين محمد كريم فرحان33681322413005001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمار رحيم محمد33691322413005003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الغد األهلية للبنيناحيائيمحمد هادي خلف جاسم33701322413005007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد لباب علي سلمان33711322413008010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0074.00ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيحسين رياض كريم سلمان33721322413009003

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0090.14ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيعلي األكبر محمد طالب كريم33731322413009004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيانور مراد اياد يوسف33741322413010003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عدان سلمان33751322413010006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الوهاب عبد الرزاق33761322413010008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0068.57ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائييوسف عبد القهار خليل ابراهيم33771322413010009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية بغداد االهلية النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا سعد سلوم داود33781322413013002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية بغداد االهلية النموذجية للبنيناحيائيعلي اكبر طاهر دحلوس خلف33791322413013006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد زهير مشعان حيدر33801322413014001

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد عبد اللطيف خليل محمد صالح33811322413014003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0891.73ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد فاروق فرحان خداداد33821322413014004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية653.4093.34ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن غسان حميد حسن33831322413014006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية513.0073.29ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل ساجت عيدان33841322413014007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين641.0091.57ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيحمزه اوس عبد هللا سعيد33851322413014008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد علي قاسم عبد الحسين33861322413014010

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد العلي عبد الكريم حسون مهدي33871322413014012

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم نجم عبد33881322413014015
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي هشام حسون لعيبي33891322413014017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0065.00ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائيمفدى رافع فاضل ابراهيم33901322413014029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائينصر هللا قيس كاظم ادهيم33911322413014030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنيناحيائييحيى سعد حمود راضي33921322413014031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الرسول الكريم االهلية للبنيناحيائيحسين مالك جاسب هاشم33931322413015002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية الرسول الكريم االهلية للبنيناحيائيذو الفقار مالك جاسب هاشم33941322413015003

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الرسول الكريم االهلية للبنيناحيائيمنتظر سالم عبد الكاظم شاكر33951322413015012

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائياحمد مجيد حميد حبيب33961322413016001

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيالوهج مازن حاتم جالل33971322413016002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.00100.00ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسن محمد خالد عبد33981322413016003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحميد قحطان غني عبد الرسول33991322413016004

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحيدر جمال عبد الحسين راضي34001322413016005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيزين العابدين خالد نعيم عبد34011322413016008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم648.0092.57ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد قاسم شناوه34021322413016010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيطه محمد حميد عبد هللا34031322413016011

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعالء احمد جبار مهودر34041322413016014

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعلي فيصل محمد علي احمد34051322413016016

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي محسن عيدي34061322413016021

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد علي حسن داوؤد34071322413017003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياشرف علي حسن ضاري34081322413017008

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.4896.07ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيباقر عامر عباس عبد الرزاق34091322413017009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيجالل هللا رياض مجيد رشيد34101322413017010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحذيفه هيثم برهان محمود34111322413017011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية415.0059.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسنين محمد كريم مطشر34121322413017014

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر سميع مجيد رشيد34131322413017019

قسم تقنيات الكهرباء-التخصصات الهندسية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيرضا ابراهيم طاهر عبد هللا34141322413017021

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزيد بشير عبد علي جاسم34151322413017022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزيد حميد سيد طعين34161322413017023

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد جاسم كاظم جاسم34171322413017025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسرمد اياد عبد الصمد محمد34181322413017026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0072.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيصادق كريم بطل مصيخي34191322413017028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيصهيب احسان عبد االمير حسن34201322413017029

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن محمد عبد الحسين دلف34211322413017035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن سالم حسن34221322413017042

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي ربيع عباس عبد علي34231322413017044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي عباس ستار هاشم34241322413017045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الصادق شنان كريم34251322413017046

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي هيثم عكاب عطيه34261322413017051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعمر زياد طارق بكر34271322413017053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيقحطان غسان قحطان حسام34281322413017057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل عبد الكريم عبد الصمد غالب34291322413017060

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر كاظم حمد رسن34301322413017062

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد المهدي عقيل عبد الحسين راضي34311322413017063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد بسام جواد هادي34321322413017064

164 من 78صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود مهدي شرموط34331322413017071

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمود مشتاق طالب زيدان34341322413017072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم كاظم مهدي34351322413017075

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى مازن عبد الهادي زوين34361322413017076

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0070.57ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد محمود كرحوت34371322413017077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد جمال عبد الرحمن عبد الخالق34381322415003002

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيحسين علي عويد فريح34391322415003017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعباس باسط محمد حسين34401322415003034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعباس علي فالح عبد الحسن34411322415003036

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيكرار نوري حنون جبر34421322415003048

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء506.0072.29ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد سمير محمد عمران34431322415003053

كلية اآلداب/جامعة سامراء443.0063.29ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد نوري حسون حمدان34441322415003058

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت504.0072.00ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمرتضى اياد علي فارس34451322415003059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي علي34461322415003061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية650.0092.86ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمنتظر مهدي محسن خريبط34471322415003065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيياسر قحطان فاضل غبن34481322415003070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية االخاء المسائية للبنيناحيائياحمد عمار مصعب عون34491322415004003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية االخاء المسائية للبنيناحيائيحسين حازم كاظم حسين34501322415004008

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية االخاء المسائية للبنيناحيائيحسين علي حميد حمودي34511322415004009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية االخاء المسائية للبنيناحيائيهمام اسامة مكي كامل34521322415004015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيعباس محمود سبتي خلف34531322415008009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف كريم راضي34541322415008010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيعلي باسم محمد حسين34551322415008012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيمؤمل قاسم عبود بدر34561322415008020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين رياض سوادي عبد34571322415009003

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين576.0082.29ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق خالد كاظم34581322415009008

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيايمن ستار كريم جاسم34591322417001002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيمرتضى علي شهادة محمد34601322417001009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيمصطفى هيثم نجم نعمه34611322417001010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية ابن خلدون المختلطةاحيائيابراهيم فراس قاسم محمد34621322417003001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية ابن خلدون المختلطةاحيائيعلي محمد قنبر صالح34631322417003003

كلية العلوم/جامعة ديالى595.0085.00الخارجيوناحيائيحسن محمد داود سيد34641322418001061

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43الخارجيوناحيائيحسين سعد عبدالحسين ضايف34651322418001070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57الخارجيوناحيائيعلي شاكر محمود حسن34661322418001154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57الخارجيوناحيائيعلي فائز جاسم شاوي34671322418001161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71الخارجيوناحيائيمحمود شاكر محمود احمد34681322418001218

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00الخارجيوناحيائيمنتظر محمد علي حسين34691322418001244

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14الخارجيوناحيائيمهدي عبد االمير حيدر جبر34701322418001250

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.2897.61اعدادية بغداد للبناتاحيائيأطياب عبد الباسط خلف ازغير34711322422001002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيأميره ياسين قدوري حسين34721322422001004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيأيه سعد محمد علي حميد34731322422001008

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية بغداد للبناتاحيائياجوان محمود محمد جعفر34741322422001009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية بغداد للبناتاحيائياساور بشار احمد جواد34751322422001010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية بغداد للبناتاحيائياسماء صالح حسين سدخان34761322422001014
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كلية اللغات/جامعة بغداد622.2088.89اعدادية بغداد للبناتاحيائيافنان جالل رشيد محسن34771322422001016

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية بغداد للبناتاحيائياماني مهند محمد احمد34781322422001017

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط535.6876.53اعدادية بغداد للبناتاحيائيامنه عامر علي حسين34791322422001018

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيامنيه سعد موسى جعفر34801322422001019

كلية االعالم/الجامعة العراقية553.0079.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيانسام مطيع عبد الساده شامخ34811322422001020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه اياد قاسم محمد جواد34821322422001023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.4889.93اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه جميل ابراهيم محمد34831322422001024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.9298.56اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه عبد العزيز سعيد سلمان34841322422001025

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ياسين حامد لفته34851322422001027

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنان صالح عبد المهدي محمد34861322422001031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنت الهدى عبد الكريم مسلم بدر34871322422001032

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين642.7291.82اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين زياد طارق جهاد34881322422001034

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين ستار رحيم كرم34891322422001035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين عبد محمد لفته ابو شماع34901322422001036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك جبار علي ضاحي34911322422001042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك علي خزعل علي34921322422001048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك ليث صبيح داود34931322422001049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى احمد نعمه كاظم34941322422001051

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.4483.21اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى بشير حاتم عبود34951322422001052

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية579.8882.84اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى خالد عوده سبهان34961322422001054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى ماجد عيدان مجيد34971322422001055

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيجمانه سجاد عزيز حسين34981322422001058

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.6490.66اعدادية بغداد للبناتاحيائيجنات سعد محمود عتيوي34991322422001059

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0093.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيجنات علي عبد الحمزه عباس35001322422001061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنان سالم زيد محمد35011322422001064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنين ود راجح حميد35021322422001066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء حازم خضير خليفه35031322422001069

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء خالد حسين هواس35041322422001070

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيداليا سامر عزيز ابراهيم35051322422001076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه حسن سعيد كاظم35061322422001077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه حسن فليح حسن35071322422001078

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه يوسف سامي عبد35081322422001079

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0093.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيدعاء أيهاب نجاح أمين35091322422001080

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيرانيا سالم مذكور ثجيل35101322422001086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيرانيا علي جاسم صالح35111322422001087

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيرزق حسين جبار محمد امين35121322422001091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.6488.81اعدادية بغداد للبناتاحيائيرسل سلمان خلف سلمان35131322422001092

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيرسل ناظم يوسف الزم35141322422001094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيرفقه اشرف حاكم ناجي35151322422001095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيرفيف جبار حميد ينزيل35161322422001096

كلية العلوم/جامعة ديالى618.0088.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقية قاسم عبد الحسين علوان35171322422001097

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه جاسم جباره شخير35181322422001098

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه مؤيد مهدي مفتن35191322422001102

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه محمد محسن بخيت35201322422001103
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه محمد هاشم كريم35211322422001104

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيرنا حسين كمال محمد35221322422001106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيرند محمد كريم حسون35231322422001107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيرواء اياد كاظم مردان35241322422001109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيرواء حيدر داود محمد35251322422001110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان عبد الرحمن غالب غربي35261322422001112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيرويده محمد كاطع عليوي35271322422001113

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيريام ثامر عبد هللا حمزه35281322422001115

كلية الطب/جامعة بغداد712.76101.82اعدادية بغداد للبناتاحيائيريم عبد الكريم عباس علي35291322422001117

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء الصدر رحمن عبد الحسين ظاهر35301322422001121

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ثائر محمد شكور35311322422001122

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء سعدون حنتوش سلمان35321322422001127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء سالم عبد صيوان35331322422001128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى546.0078.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ضياء اجباره حمود35341322422001129

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عادل عليوي زيدان35351322422001130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.9696.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي حسن ناهي35361322422001134

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي ناصر حسين35371322422001135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء فاهم يوسف شهاب35381322422001136

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء قحطان عبد الرحيم عبد الودود35391322422001138

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.8498.26اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء قيصر هالل مهدي35401322422001139

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية680.8497.26اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ماجد شهاب احمد35411322422001140

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء محمد علوان فرج35421322422001141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ميثم عادل وناس35431322422001143

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب احمد نعيم محمد35441322422001145

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.5678.94اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب حيدر مجيد جليل35451322422001149

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عباس حسين قهرمان35461322422001151

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عباس ناصر حسين35471322422001152

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب هادي حسين عبيس35481322422001155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيسالي يوسف جنب أمين35491322422001160

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيسبحان صالح حسن زغير35501322422001162

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيسحر مؤيد حميد ابراهيم35511322422001165

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيشفق صالح كريم ياسين35521322422001169

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس خالد كريم ابراهيم35531322422001170

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس شاكر محمود كاظم35541322422001171

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس عمار قند كاظم35551322422001174

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس مصطفى ناجي خليل35561322422001175

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد ثائر محمد شحيم35571322422001177

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيضحى اياد حسن كاظم35581322422001182

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيضحى عدنان حسين ناصر35591322422001185

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه عدنان عبد الرحيم عبد الودود35601322422001187

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيعائشه مثنى محمد ابراهيم35611322422001189

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيعائشه مصطفى جاري يحيى35621322422001190

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.4498.35اعدادية بغداد للبناتاحيائيعال علي عبد الرزاق لفته35631322422001193

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيعمره عمر عبد الغفور عبد الحافظ35641322422001195

164 من 81صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيعهد هللا عمر ابراهيم عبد هللا35651322422001196

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.1690.74اعدادية بغداد للبناتاحيائيغدير حسن قاسم حسن35661322422001198

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيغدير علي عبد هللا ثابت35671322422001202

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد647.3692.48اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمة أحمد شاطي صالح35681322422001205

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمة محمد كريم شلش35691322422001208

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم جالل ابراهيم35701322422001209

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد خضير عبد الحسين35711322422001212

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد سعيد عالوي35721322422001215

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مهند بريسم متعب35731322422001216

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت653.0093.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه جبار غانم عبيد35741322422001217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه حامد كريم جاسم35751322422001220

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه حامد لعيبي شرهان35761322422001221

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0086.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه حسين علي غلوم35771322422001222

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي عبد الحسن35781322422001223

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه رعد مسير كاظم35791322422001224

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد االمير غياض35801322422001229

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين عليوي35811322422001230

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه علي حسين هاشم35821322422001231

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.9697.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه كريم وشك تقي35831322422001232

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه مالك علوان ناصر35841322422001235

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ميثم عبد الرزاق عبد35851322422001236

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.9678.42اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ياسر فؤاد جبار35861322422001238

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح مظفر مسلم موزان35871322422001242

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح نشوان كاظم مهدي35881322422001243

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.5690.22اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح ياس خضر داخل35891322422001244

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.2883.61اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرقان خالد عيسى سلطان35901322422001245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيقمر عدنان خير هللا حسين35911322422001247

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر احمد صالح مهدي35921322422001249

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيماريانه علي محسن عبد العزيز35931322422001251

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم احمد جمعه محيل35941322422001253

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم احمد زامل جناني35951322422001254

كلية العلوم/جامعة بغداد648.1692.59اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم باسم فرحان سلمان35961322422001256

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم تحسين جبار حميد35971322422001257

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم صالح حسن حمودي35981322422001262

كلية اآلداب/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عاصم مهدي قاسم35991322422001263

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عبد الرضا عباس اعليوي36001322422001264

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية662.0094.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عمر مجيد حسن36011322422001268

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم قاسم عباس حسين36021322422001272

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم محمد جاسم عبد36031322422001275

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0070.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم محمد لعيبي شامخ36041322422001277

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم مهند عدنان هاشم36051322422001279

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.1296.73اعدادية بغداد للبناتاحيائيمسار خضير عباس احمد36061322422001281

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك حازم ريسان مهاوي36071322422001283

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.8497.69اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك محمد ستار جعفر36081322422001286
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.60100.66اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك منير قاسم عبد الوهاب36091322422001287

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0088.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار ستار محسن كاصد36101322422001289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار محمود عبد الحسن عبد النبي36111322422001290

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار ناصر عويد شاطي36121322422001291

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية615.8087.97اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار هيثم عباس موسى36131322422001292

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيميقات محمد عبد الرضا علي36141322422001296

كلية الطب/جامعة بغداد711.68101.67اعدادية بغداد للبناتاحيائيمينا سعد كمال اسماعيل36151322422001298

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية بغداد للبناتاحيائينادين زياد طارق عبد الرزاق36161322422001299

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيناز صالح حسن علي36171322422001301

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية بغداد للبناتاحيائينبأ عمار ناصر مجيد36181322422001305

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0864.87اعدادية بغداد للبناتاحيائينعمه ضياء عبد الحميد عبد المجيد36191322422001310

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.9298.56اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى حسين جوي كريم36201322422001313

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى ضياء عكار طاهر36211322422001315

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى علي عبد العباس هاشم36221322422001316

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم642.0091.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور اياد خلف عبد الرزاق36231322422001321

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.2092.60اعدادية بغداد للبناتاحيائينور زكريا حسن حميد36241322422001322

كلية الطب/جامعة ديالى698.2099.74اعدادية بغداد للبناتاحيائينور صالح كريم ابراهيم36251322422001323

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية بغداد للبناتاحيائينور عامر قاسم محسن36261322422001325

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية643.2491.89اعدادية بغداد للبناتاحيائينور عمار غالب محمد علي36271322422001328

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور فاطمة رسول فاضل فرحان36281322422001330

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية بغداد للبناتاحيائينور كريم رحيم داود36291322422001331

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية بغداد للبناتاحيائينورهان ضياء جبر طارش36301322422001334

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيهاجر عامر قاسم علوان36311322422001337

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه عباس شجاي رخيص36321322422001339

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيهدى أبراهيم لفته دعبال36331322422001341

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيهدير عماد ياسين حبوب36341322422001343

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.9292.56اعدادية بغداد للبناتاحيائيهديل زهير يوسف يعقوب36351322422001345

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيهند غسان شاكر عزيز36361322422001347

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيهند مصطفى علوان عبد العزيز36371322422001348

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.4898.93اعدادية بغداد للبناتاحيائيورود خالد كريم خليف36381322422001350

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيورود علي داخل عبود36391322422001351

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيوسن محمد عاكف فتحي36401322422001352

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية بغداد للبناتاحيائييسر وليد رحيم ناصر36411322422001353

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية بغداد للبناتاحيائييقين جاسم صافي خير هللا36421322422001355

كلية الطب/جامعة النهرين705.60100.80اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه حيدر عبد الحمزة محمد36431322422001356

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه محسن محمد حسن36441322422002003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه محمد خليل خير هللا36451322422002004

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأية مالك دعدوش دحلوس36461322422002006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه عبد الكريم عبد الزهره مجيسر36471322422002007

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائياديان علي حميد ينزيل36481322422002009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانوار جبار قاسم سدخان36491322422002013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة508.0072.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايات عباس جواد كاظم36501322422002014

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايفان احسان عبد هللا خلف36511322422002016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه اياد اجياد عباس36521322422002017
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه عدنان محمد فرج36531322422002018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه عالء احمد رجب36541322422002019

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه محمد مزهر محمد36551322422002020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول علي لفته طاهر36561322422002021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول محمد راضي عبيد36571322422002022

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين حبيب مريبط مايد36581322422002026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين رسول عبد الزهرة حبيب36591322422002028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين ضياء حسن خضير36601322422002029

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين عادل حسن عبد36611322422002030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك سالم علي حسين36621322422002034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين جاسم محمد جبر36631322422002036

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين عون عبد هللا فاضل36641322422002037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء باسم جميل شيحان36651322422002038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء علي ياسين حسن36661322422002040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيداليا ظافر لفته عمر36671322422002042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدانيه فؤاد صالح مصطفى36681322422002044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرؤى خالد عبد السالم محمد36691322422002046

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرانيه محمد عبود كاظم36701322422002049

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل عامر صالح عبد علي36711322422002052

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه خالد مجيد عواد36721322422002056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرند احمد هاشم سيد36731322422002057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد فاضل غالي36741322422002060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء باسم كاظم محمد36751322422002061

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء507.0072.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء جاسم كريم ياسين36761322422002063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس قاسم حامي36771322422002070

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء571.0081.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء لؤي كامل محمود36781322422002074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد لعيبي36791322422002075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية657.0093.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء مصطفى راجح عبد الحميد36801322422002077

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0081.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب باسم عبد العزيز حسين36811322422002079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب جاسم جبل حافظ36821322422002080

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عباس دحام فارس36831322422002084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عمر حسن محسن36841322422002089

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب قحطان عبد الزهره شنشون36851322422002090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب قيس جابر محمود36861322422002091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب كمال عبد الحسين علي اكبر36871322422002092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب محمد هاشم كوكز36881322422002093

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب مهند عبد علي حزام36891322422002094

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره علي شاكر محمود36901322422002098

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0093.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسما منذر علي صالح36911322422002101

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشمس احمد عبد الرضا فزع36921322422002106

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد طارق فياض جابر36931322422002108

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0091.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضي مهدي كريم صحن36941322422002113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه محمد حسن عطشان36951322422002116

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه رضا مجيد هادي36961322422002119
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغدير فرقد هادي كريم36971322422002125

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران مدحت عبد النبي حسن36981322422002127

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد الكاظم ياسين36991322422002133

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عالء موسى عجيل37001322422002135

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه علي جابر طاهر37011322422002136

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن علوان37021322422002138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم احمد37031322422002143

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروه رحمان جواد محمد37041322422002148

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم أحمد راضي سالم37051322422002149

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم عمار عطيه عبد37061322422002154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم منتصر طالب هالل37071322422002156

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم671.0095.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيملك عبد الزهره سعد صكر37081322422002161

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمينا محمد هادي حميد37091322422002164

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ مظفر احمد صادق37101322422002168

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ موفق هادي سالم37111322422002169

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور احمد حسين حمدان37121322422002173

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0070.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى قيس جابر محمود37131322422002178

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور سعد جاسم محمد37141322422002181

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور ضياء حسن علي37151322422002182

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0490.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور عقيل جواد عزيز37161322422002183

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورس احمد نجم كريم37171322422002186

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورس ضياء حسين نافع37181322422002187

كلية التمريض/جامعة تكريت661.0094.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورهان مثنى عباس حسين37191322422002188

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر صالح كاظم فليح37201322422002189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيورود علي راضي جلوب37211322422002192

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار511.0073.00اعدادية القناة للبناتاحيائياسراء حسن هادي عبد الرضا37221322422003002

كلية التمريض/جامعة الموصل667.0095.29اعدادية القناة للبناتاحيائياسراء علي بشير عبد37231322422003003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية القناة للبناتاحيائياسراء محمد حسن هالل37241322422003005

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية القناة للبناتاحيائيافنان احمد جبار محمد37251322422003006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية القناة للبناتاحيائيامنيه حسن عبد الجليل حسن37261322422003011

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية القناة للبناتاحيائيايالف احمد ابراهيم محمد37271322422003014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية القناة للبناتاحيائيايه جمال ابراهيم عبد الحميد37281322422003015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية القناة للبناتاحيائيايه مهند خليل حسن37291322422003018

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية القناة للبناتاحيائيبراء جمعه فليح جواد37301322422003020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية القناة للبناتاحيائيتقى احمد عبد الزهره كاطع37311322422003025

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية القناة للبناتاحيائيجمان احمد مظهر ناصر37321322422003027

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية القناة للبناتاحيائيجمانه سلمان داود كاظم37331322422003028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية القناة للبناتاحيائيجنات ماجد اسماعيل هادي37341322422003029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية القناة للبناتاحيائيحنين عالء ناجي فرحان37351322422003030

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية القناة للبناتاحيائيداليا هيثم طاهر محمد37361322422003034

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية القناة للبناتاحيائيدانيه علي خليل سلمان37371322422003036

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية القناة للبناتاحيائيدينا سعد سبهان عبود37381322422003037

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية القناة للبناتاحيائيرانيه سعد صالح غانم37391322422003039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية القناة للبناتاحيائيرانيه عماد عباس راشد37401322422003041
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كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية القناة للبناتاحيائيرحمه سلمان عبد الحسين ثامر37411322422003042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية القناة للبناتاحيائيرند حسن عاشور علوان37421322422003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية القناة للبناتاحيائيزمن فالح حسين كمر37431322422003046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم قاسم محمد37441322422003048

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء لطيف حميد علي37451322422003051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء محمد مكطوف جويد37461322422003053

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب رياض مارد عيسى37471322422003055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب محمد قاسم شيرزا37481322422003061

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية القناة للبناتاحيائيساره احمد ياسين حسن37491322422003064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية القناة للبناتاحيائيساره جمال هندي جياد37501322422003066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية القناة للبناتاحيائيساره حسين علي حسين37511322422003067

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية القناة للبناتاحيائيسرى محمد عبد الصاحب عبد37521322422003069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية القناة للبناتاحيائيعال حسين كامل خلف37531322422003080

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية القناة للبناتاحيائيعال عباس فاضل راهي37541322422003081

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية القناة للبناتاحيائيغسق حسن ثاني جبار37551322422003082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء راضي فنيان بدر37561322422003085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صالح جواد ابراهيم37571322422003086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط524.0074.86اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه رابح جالل مرهون37581322422003090

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه صفاء عباس عبد الصمد37591322422003092

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية القناة للبناتاحيائيفرح جبار محمد كاظم37601322422003098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم ليث عبد الرضا حميد37611322422003110

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم يعقوب يوسف مناتي37621322422003111

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية القناة للبناتاحيائيمسرة محمود مجبل زيدان37631322422003112

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت662.0094.57اعدادية القناة للبناتاحيائيمالك مصطفى حسين خليل37641322422003114

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية القناة للبناتاحيائيميس سعد ابراهيم منعم37651322422003115

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية القناة للبناتاحيائيمينا زياد طارق شهاب37661322422003116

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية القناة للبناتاحيائينبأ سعد هاشم حسين37671322422003118

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية القناة للبناتاحيائينرجس حسن خنفس طرفه37681322422003120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية القناة للبناتاحيائينور علي محمود محمد37691322422003125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية القناة للبناتاحيائينور كامران شعبان جهاد37701322422003126

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية القناة للبناتاحيائينور نعيم ابراهيم فالح37711322422003128

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم659.0094.14اعدادية القناة للبناتاحيائينورا ياسر محمود مجيد37721322422003129

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية القناة للبناتاحيائينورهان ضرغام كاظم حميد37731322422003131

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية القناة للبناتاحيائيود ابراهيم فالح حسن37741322422003135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية القناة للبناتاحيائييقين احمد يحيى ابراهيم37751322422003137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآمنه احمد عبد هللا مشرف37761322422004002

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآمنه فائز عبد االله جميل37771322422004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآن علي عبد هللا جاسم37781322422004004

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيأيات عمر عبد الكريم مرجان37791322422004005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآيه مظهر بديوي ابراهيم37801322422004007

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائياسراء بالل نوري سياب37811322422004009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائياسراء صباح حسين محمد علي37821322422004010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائياسراء عاطف محمد حسن37831322422004011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى602.0086.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائياسراء محمود شكر محمود37841322422004013

164 من 86صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائياسراء محمود عبد الكريم جعفر37851322422004014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية522.0074.57اعدادية االعظمية للبناتاحيائياصاله ساجد مهدي جسام37861322422004017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيانسام صالح كريم حسون37871322422004019

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيبسمله رعد عباس حسن37881322422004025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيتقى خلدون خليل محمد37891322422004031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيحور العيون غسان غالب عبد37901322422004034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيداليا عدي طاهر كاظم37911322422004035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم647.0092.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانيه احمد محمود لطيف37921322422004036

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانيه ياسر ياسين خضير37931322422004040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيديانا سرمد زاهد خزعل37941322422004042

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرحمه محمد صالح مهدي37951322422004046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيروان علي زين العابدين عباس37961322422004049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرونق حاتم عبد الفتاح خضير37971322422004050

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم535.0076.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيريم غسان ياسين يوسف37981322422004051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزهراء محمود قدوري ابراهيم37991322422004056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزهراء مهدي رجب لطيف38001322422004057

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية525.0075.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسارة عالء جهاد حسن38011322422004062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيساره حسن عبد الرضا طه38021322422004063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسجى واثق نوري سياب38031322422004068

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0089.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسرى عدي عبد الكريم داود38041322422004069

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسرى مازن محمد محسن38051322422004070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسنا سدير سهيل سليم38061322422004073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشكران رائد عدنان لطيف38071322422004075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشهد احمد خليفه سدره38081322422004077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيطيبه كاظم بوحي مرداو38091322422004084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيطيبه مجاهد رحيم صبار38101322422004085

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيعائشه مثنى فوزي توفيق38111322422004087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيعال عصام صباح خليل38121322422004088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية االعظمية للبناتاحيائيغسق يعقوب هوبي حمودي38131322422004090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيغفران عادل حسومي حسين38141322422004091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيغفران ماجد عبد الرحمن خليل38151322422004092

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفاطمه احمد داخل حطحوط38161322422004093

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفاطمه احمد قاسم جبار38171322422004094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفاطمه علي شهاب احمد38181322422004099

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفرح محمد ياسين خضير38191322422004102

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيماريه احمد خزعل جاسم38201322422004104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمروه جمال جاسم محمد38211322422004105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم ابراهيم جاسم حمود38221322422004106

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم احمد عبد الكريم جعفر38231322422004108

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم عامر سلمان موسى38241322422004112

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم عبد هللا نجم عبد هللا38251322422004115

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم مثنى خالد علي38261322422004118

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم مروان نعمان اسماعيل38271322422004119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمسك باري احمد ابراهيم38281322422004121
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمسك مؤيد محمد مصطفى38291322422004122

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمنار محمد عبد الكريم احمد38301322422004126

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمي مثنى ناطق جميل38311322422004128

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمينا محمد رشيد حميد38321322422004132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمينا محمد شاكر صبري38331322422004133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائينبأ هيثم جمعه كامل38341322422004135

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية االعظمية للبناتاحيائيندى حسن حسون عبد علي38351322422004136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية االعظمية للبناتاحيائيندى واثق نوري سياب38361322422004137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االعظمية للبناتاحيائينور الهدى صباح ستار حسين38371322422004140

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية593.0084.71اعدادية االعظمية للبناتاحيائينور الهدى صباح صالح عاشور38381322422004141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيآيه غسان ذنون يونس38391322422005001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية الوزيرية للبناتاحيائياشجان محمد احمد ابراهيم38401322422005002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الوزيرية للبناتاحيائياالء مثنى عبد السالم محمد38411322422005003

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيالزهراء اسعد محمد نذير يونس38421322422005004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيبتول هاشم شريف مجيد38431322422005006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيبنين هيثم فاضل محمد38441322422005007

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيرؤى رائد غانم ذياب38451322422005011

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيرتاج مصطفى محمد صالح38461322422005012

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيريام زياد طارق اسماعيل38471322422005016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيزينب برهان بريسم كيطان38481322422005017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيساره زيد عماد الدين ابراهيم38491322422005021

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيسرى ضياء محمود حميد38501322422005025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيشهد خليل فؤاد سبع38511322422005027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيصفا حمودي علي حمودي38521322422005028

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية695.0099.29اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيعائشه محمود محمد سليم عبد الرحيم38531322422005029

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيفاطمه ثامر محمود رشيد38541322422005030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمالك احمد بدري داود38551322422005034

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0083.43اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمنار ازاد علي كريم38561322422005035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيموده راهب عبد القادر عزيز38571322422005036

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية االستقالل للبناتاحيائيأريام محمود عبد محمود38581322422006001

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية االستقالل للبناتاحيائيبراق مرشد باقر عبد هللا38591322422006007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية االستقالل للبناتاحيائيبشرى سعد موحي فرج38601322422006008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية االستقالل للبناتاحيائيتبارك قحطان عدنان جسام38611322422006009

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية االستقالل للبناتاحيائيتسنيم قاسم محمد عبد القادر38621322422006011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى614.0087.71ثانوية االستقالل للبناتاحيائيحوراء سلمان بالسم جعفر38631322422006013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرانيا مروان صباح عبد الرحمن38641322422006017

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرسل صفاء بهاء الدين عبد المجيد38651322422006018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرقيه عدنان دحام خلف38661322422006021

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57ثانوية االستقالل للبناتاحيائيروى طارق عسكر قيصر38671322422006025

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية االستقالل للبناتاحيائيزهراء ماجد رشيد مجيد38681322422006029

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية االستقالل للبناتاحيائيزينب حسن هويدي عبد الحليم38691322422006030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية االستقالل للبناتاحيائيزينب طارق اسماعيل صالح38701322422006031

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية االستقالل للبناتاحيائيزينب فؤاد موسى جعفر38711322422006033

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية االستقالل للبناتاحيائيسرى ليث مال هللا حمزه38721322422006036
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية االستقالل للبناتاحيائيسلسبيل عبد الجبار احمد ابراهيم38731322422006038

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية االستقالل للبناتاحيائيسما رشيد فريح مسلم38741322422006039

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين677.0096.71ثانوية االستقالل للبناتاحيائيسمية حامد كاظم حمد38751322422006041

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين551.0078.71ثانوية االستقالل للبناتاحيائيشمس عباس هادي سبع38761322422006043

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية االستقالل للبناتاحيائيعال عقيل محمود عبد المنعم38771322422006048

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية االستقالل للبناتاحيائيفاطمه جعفر يونس رحيم38781322422006051

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيكوثر مرتضى سالم حسين38791322422006055

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0090.29ثانوية االستقالل للبناتاحيائيليلى احمد صفاء خليل38801322422006056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمريم امير بشير عبد الحسن38811322422006059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمياده قيس زهير كاظم38821322422006062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية االستقالل للبناتاحيائيميقات سعد نوح محمود38831322422006064

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمينا عدي عبد الجبار خورشيد38841322422006066

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمينا معمر طاهر محمد38851322422006067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية644.0092.00ثانوية االستقالل للبناتاحيائينادين نبيل يحيى داود38861322422006068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية االستقالل للبناتاحيائينور الزهراء عبد العظيم محمد جليبه38871322422006069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية االستقالل للبناتاحيائينور الهدى علي حيدر رحيم38881322422006070

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29ثانوية االستقالل للبناتاحيائيهبه فالح طعمه حواس38891322422006072

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية االستقالل للبناتاحيائيهال شوق رزاق عبد38901322422006073

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0089.57ثانوية االسوار للبناتاحيائيآيه عبد الرحمن الماس عباس38911322422007001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية االسوار للبناتاحيائياساور سعد كريم حسين38921322422007003

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية االسوار للبناتاحيائيايه وليد حمزه عباس38931322422007009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0091.29ثانوية االسوار للبناتاحيائيرسل احمد عبد العباس عيدان38941322422007018

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية االسوار للبناتاحيائيزهراء حيدر سعدون مشتت38951322422007022

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية االسوار للبناتاحيائيزهراء عقيل كاظم عليوي38961322422007024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية االسوار للبناتاحيائيسبأ علي كامل محمود38971322422007031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية االسوار للبناتاحيائيشهد علي قاسم محمد38981322422007035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية االسوار للبناتاحيائيشهد مهدي حمزه مهدي38991322422007037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية االسوار للبناتاحيائيشيرين ليث مزهر عويد39001322422007038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية االسوار للبناتاحيائيعبير سالم حرش حسين39011322422007039

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين649.0092.71ثانوية االسوار للبناتاحيائيغدير عبد الرحمن ماضي عبد39021322422007041

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية االسوار للبناتاحيائيغدير محمد صدام سعيد39031322422007042

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية االسوار للبناتاحيائيفاطمه كاظم علي كاظم39041322422007047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00ثانوية االسوار للبناتاحيائيقمر عبد الباسط علي مهدي39051322422007050

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية االسوار للبناتاحيائيقمر قصي سالم كاظم39061322422007051

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية االسوار للبناتاحيائيالنه نزار عدنان علي39071322422007052

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية االسوار للبناتاحيائيمريم علي جاسم عبد الحسين39081322422007053

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية االسوار للبناتاحيائيميديا علي سلمان محمد39091322422007055

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية االسوار للبناتاحيائينبأ هيثم احمد محمد39101322422007057

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى611.0087.29ثانوية االسوار للبناتاحيائينور الهدى حسين شكاحي كويني39111322422007059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية االسوار للبناتاحيائيهديل علي غائب درويش39121322422007064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية االعتدال للبناتاحيائيامنة صفاء وحيد جبر39131322422008001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية االعتدال للبناتاحيائياية حميد عباس حسن39141322422008003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية االعتدال للبناتاحيائيرقية ايثم مجيد عبد39151322422008013

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم566.0080.86ثانوية االعتدال للبناتاحيائيرنين عبد القادر شاكر محسن39161322422008014
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية االعتدال للبناتاحيائيريم خالد مجيد حميد39171322422008015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية االعتدال للبناتاحيائيسجى مهدي هادي جبار39181322422008016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية االعتدال للبناتاحيائيعائشة محمد ناصر محمد نايف39191322422008018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية االعتدال للبناتاحيائيمريم احمد نصيف جاسم39201322422008022

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية االعتدال للبناتاحيائيمريم محمد عبد العزيز احمد39211322422008025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية االعتدال للبناتاحيائينور الهدى محمد علي عبد39221322422008030

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية االعتدال للبناتاحيائينور حسين عبد سلمان39231322422008031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيتبارك بشير محمد عباس39241322422009007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيرتاج محمد سلمان هاني39251322422009013

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيرسل خضير عباس مشجل39261322422009014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيرسل سعد كيلو مليحم39271322422009015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيرنا عمر عادل معروف39281322422009019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء احمد طاهر ياسين39291322422009025

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء ثامر ستار عبد39301322422009026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء جعفر كاظم جعفر39311322422009027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء صفاء عليوي منصور39321322422009029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء عايد كطوف ظالل39331322422009030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزهراء محسن عطيه هاشم39341322422009034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزينب طالب علي رضا الياس39351322422009035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيفاطمه احمد عوده ياسين39361322422009046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيفاطمه محسن عطيه هاشم39371322422009049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيمريم فيصل غازي ورشان39381322422009056

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيميس مصطفى صدوان احمد39391322422009061

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينبأ كاظم عباس علي39401322422009062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينور الهدى حيدر سعدون حثيل39411322422009066

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية زهو العراق للبناتاحيائييسرى عمار ياسر ثامر39421322422009071

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائياسراء ثائر عبد الكريم حسين39431322422010002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيبسمة هشام اسماعيل خليل39441322422010007

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيجنات احمد علي حسين39451322422010010

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيحنان محمد ابراهيم حسين39461322422010012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرنا محمد زيدان خلف39471322422010016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيروان حسن هادي جاسم39481322422010017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيروان عدي مجيد عبد39491322422010018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء حيدر محسن علوان39501322422010021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب نصيف جاسم محمد39511322422010026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيساره عيسى ابراهيم خضر39521322422010029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيسندس عدي عبد المنعم حلفة39531322422010036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيطيبه احمد حسين عباس39541322422010038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيطيبه عمر محمد علي39551322422010040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيعائشة احمد موفق محمود39561322422010043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيغيداء احمد صالح حسن39571322422010046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة سيف صالح فرج39581322422010048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم احمد حسين صالح39591322422010054

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0070.00ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الرزاق عبد الوهاب39601322422010062
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور عباس مشكور حسين39611322422010063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور علي جبار محسن39621322422010064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيهبه عبد هللا محمود حردان39631322422010066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيأيات سامي نجف محمد39641322422011001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيه عالء عبد الواحد راضي39651322422011003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0091.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسل ساجد مهدي رشيد39661322422011006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسيل عمار عباس علوان39671322422011007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائياالء عبد االمير كاظم هاشم39681322422011009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائياالء عبد حمود ذياب39691322422011010

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء648.0092.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائياالء محمد مجبل عبد39701322422011011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيالحوراء زينب علي عبد الحسين سعيد39711322422011012

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيامنة عمر خليل ابراهيم39721322422011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايات عالء محمد سليم باقر39731322422011014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبتول عماد فؤاد مصطفى39741322422011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبحار صادق حسن عبد الرسول39751322422011021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين احمد هاشم احمد39761322422011024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين نهاد تركي عبد كاظم39771322422011027

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك الرحمن صالح حبيب حسن39781322422011028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية641.0091.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الغني محمد39791322422011031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء حاتم مطشر جاسم39801322422011033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحوراء مظفر حسين ابو الفتح39811322422011035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيدنيا منذر مهدي محمد39821322422011037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيديار ثائر فرمان حمود39831322422011038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرؤى ضياء محمد علي زباله39841322422011040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرسل صادق عاشور عطيه39851322422011042

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه مثنى عبد الرحيم مهدي39861322422011049

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيريحانه علي قاسم محمد39871322422011051

كلية اآلداب/الجامعة العراقية521.0074.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء امجد محي صالح39881322422011052

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين562.0080.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد علي كاظم39891322422011056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء سلمان حميد حسن39901322422011058

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء قاسم رسول محمد39911322422011062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد علي محمد39921322422011063

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى621.0088.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسين علي عيد39931322422011066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب سمير فرمان سلمان39941322422011069

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب فرحان مهدي عبود39951322422011073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب منذر عبد الصاحب راضي39961322422011074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب منذر محمد خلف39971322422011075

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسجى صباح محمد كامل39981322422011078

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسرى صادق عاشور عطيه39991322422011080

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسفانه ايمن هادي طالب40001322422011081

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسماء عباس حسين صالح40011322422011083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد699.0099.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيشمس نمير قاسم ابراهيم40021322422011085

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيشهد زيد خضير كطي40031322422011088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيضحى مهدي صالح مهدي40041322422011091
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية ام البنين للبناتاحيائيطيبه سالم خيزران زكم40051322422011094

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه جاسم رسول محمد40061322422011102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفرح ابراهيم حمودي ابراهيم40071322422011110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفرح فراس صالح عطيه40081322422011112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمدينه حميد حسن احمد40091322422011115

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم محمد علي سعيد40101322422011118

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائيميسم ابراهيم عزيز حسن40111322422011123

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية ام البنين للبناتاحيائينجاة محمد هاشم جواد40121322422011127

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عمار سلمان محمد40131322422011130

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور نمير هوس صادق40141322422011132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء639.0091.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهاجر قاسم كاظم تايه40151322422011133

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهبه مصدق محمد حسن عبد االمير40161322422011135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهدى خليل ابراهيم حسن40171322422011136

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهمساء صالح خزعل عباس40181322422011138

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ام البنين للبناتاحيائيورود فاضل تركي عبد االمير40191322422011140

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0094.00الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيام البنين خالد محيسن علي40201322422012001

كلية العلوم/جامعة ديالى590.0084.29الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايمان عبد الكريم عباس موسى40211322422012003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايه رشيد عبيد شريف40221322422012004

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء عبد الزهرة كشكول خلف40231322422012006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء رائد سعد عزيز40241322422012007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء عوده شاتي صابر40251322422012008

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه طارق كاظم راضي40261322422012019

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم مهند يوسف حسن40271322422012024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمنار ابراهيم فالح هامان40281322422012026

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0082.43الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور الهدى عادل هاشم محمد40291322422012028

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور علي عبد هللا كريم40301322422012029

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور علي فرحان عصفور40311322422012030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيورود عادل عسل عطيه40321322422012031

كلية االثار/جامعة الكوفة434.0062.00ثانوية الفيحاء للبناتاحيائياشراق الهدى حسن سلمان حسن40331322422013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيبنين عادل شهاب احمد40341322422013010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيديار خزعل شرم كوبان40351322422013011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء فريد عبد الزهره جعفر40361322422013018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيسندس ماهر كاظم عليوي40371322422013020

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الفيحاء للبناتاحيائيمريم عادل عويد فريح40381322422013029

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيأسيا رافد سعدي خلف40391322422014002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآيه سرمد محمد نوري شهباز40401322422014004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء علي حسن جبر40411322422014007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياالء حيدر عون علي40421322422014011

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيالزهراء عمار عبد النبي حسن40431322422014013

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايات علي اسماعيل جاسم40441322422014015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه احمد صبيح عوده40451322422014016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك بشير عبود عبد هللا40461322422014021

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك خليل اسماعيل ابراهيم40471322422014022

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك مصطفى شهاب احمد40481322422014023
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كلية الطب البيطري/جامعة كركوك550.0078.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيجنات ثامر حسين برجد40491322422014028

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0069.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء رافت محمد علي جواد40501322422014032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدينا محمد قاسم داود40511322422014034

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرحمه علي صالح يونس40521322422014036

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرسل صباح حامد بريهي40531322422014037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرغد ماجد حميد عبد الكريم40541322422014041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرفل عمار عبد الوهاب جاسم40551322422014042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقية سعد جليل ابراهيم40561322422014043

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه عبد الحسن فاضل جابر40571322422014044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم ابراهيم حمود40581322422014045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنين صفاء نوري مصطفى40591322422014048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزمن صالح ناجي داود40601322422014051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن هاشم فالح40611322422014055

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء كريم حاتم عبد الحسين40621322422014058

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مازن صاحب داود40631322422014059

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب عدنان كشكول حسين40641322422014063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى سالم حمد احمد40651322422014068

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى قاسم محمد حسن محمد جعفر40661322422014069

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسما سهيل هاشم عيسى40671322422014072

كلية العلوم/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشمس ساجد خزعل موجر40681322422014073

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشيرين حسن محمد حسن40691322422014076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيضحى محمد ثامر راسم40701322422014077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغدير عامر عباس راضي40711322422014083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغدير يوسف صادق جياد40721322422014084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم محمد40731322422014087

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه سليم حكمت خلف40741322422014089

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه عباس ثابت لهج40751322422014091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه علي جبر سابط40761322422014092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد االمير أحمد40771322422014093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه كاظم مفتن جابر40781322422014095

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين مظخور40791322422014097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه محمد ناجي حسين40801322422014099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيكوثر فالح مولود كرم40811322422014104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيلميعه احمد مظلوم سندال40821322422014106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم بشير حمزه عبد الرزاق40831322422014109

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ احسان علي سلمان40841322422014118

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور أحمد علي حسين40851322422014119

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى انور عبد شاطي40861322422014120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى صباح بحر عبد الرزاق40871322422014122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور حسن عبد الهادي رشيد40881322422014123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور علي رشيد مجيد40891322422014125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى549.0078.43اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور فاضل حميد ناصر40901322422014126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى علي كاظم جاسم40911322422014128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى قاسم عبد الحسين منصور40921322422014129
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسراء حسين عبد القادر حسين40931322422015005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائياصاله قاسم نعمه علي40941322422015006

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائياالء اسماعيل ابراهيم موسى40951322422015007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه حيدر عبد الخالق رؤوف40961322422015009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه عمار مجيد امين40971322422015011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه قاسم علي حسين40981322422015012

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية673.0096.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبراء محمد علي عبد40991322422015014

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين شهاب احمد سعيد41001322422015015

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين عماد حاتم عباس41011322422015016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين محمد سلمان باقر41021322422015017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين محمد فهد محمد41031322422015018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتبارك فالح حسن رضا41041322422015021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتسنيم عبد الرحمن عبد الجليل عباس41051322422015022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيجمان موفق نجم عبد41061322422015024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0088.29اعدادية االنتصار للبناتاحيائيجنات ساجد حسين عباس41071322422015025

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيحفصه احمد ماجد عبد الرحمن41081322422015026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية االنتصار للبناتاحيائيحنين رضا محمد صالح41091322422015027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائيحوراء رسول حسين محمد41101322422015029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الرزاق هادي41111322422015030

كلية العلوم/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدعاء غسان عدنان هاشم41121322422015032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرغد حيدر مقداد خليل41131322422015034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه خالد مهدي عباس41141322422015036

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه غزوان نزار صبري41151322422015037

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرنا وضاح صالل حسن41161322422015038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء احمد فاضل عباس41171322422015041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0091.29اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء علي حميد مجيد41181322422015043

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب علي سليم علي41191322422015045

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم522.0074.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب علي صفر علي41201322422015046

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينه ليث شاكر محمود41211322422015050

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائيساره علي خضير عون41221322422015051

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسجى فاضل يحيى عبد علي41231322422015055

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسرى ستار خضير خلف41241322422015056

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسرى محمد عبد الرحمن محمد41251322422015058

كلية التمريض/جامعة تكريت642.0091.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسعاد روضان خليفه ناصر41261322422015059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسماء علي حسن علي41271322422015060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيشهد فراس عبد الستار عبد الجبار41281322422015063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية االنتصار للبناتاحيائيصفا عادل مهدي مصطاف41291322422015065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه ابراهيم عبد االمير حمودي41301322422015066

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه احمد كاظم جليل41311322422015067

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه عامر سلمان مهدي41321322422015068

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائيعائشة احمد ضياء عبد الرحيم41331322422015070

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0098.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيغفران زهير عبد الهادي جاسم41341322422015074

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيغنى حسين أموري حسن41351322422015076

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه احمد ماجد عبد الرحمن41361322422015078
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قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عباس41371322422015079

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت627.0089.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه صباح نوري حسين41381322422015081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه ياسر عبد عباس41391322422015086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفرح سعد خالد عبد الوهاب41401322422015088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفرح وميض فتح هللا جميل41411322422015091

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيالنا احمد فتح هللا عبد هللا41421322422015094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمروه هيثم فؤاد ناجي41431322422015096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم احمد سالم جعفر41441322422015098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم علي مهدي امين41451322422015103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم مثنى باسل عبد القادر41461322422015104

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمهديه عبد الكريم حسن علي41471322422015107

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائينبأ محمد حسن عباس41481322422015110

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية االنتصار للبناتاحيائينبأ نزار رسول عواد41491322422015111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائينرجس صالح مهدي صالح41501322422015113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور ابراهيم عبد الوهاب محمود41511322422015116

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور الهدى عالء عباس عبد41521322422015117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية621.0088.71اعدادية االنتصار للبناتاحيائينورهان محمد عبد محيسن41531322422015119

كلية التمريض/جامعة تلعفر633.0090.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائيوفاء عبد السالم عبد الرزاق عبد القادر41541322422015126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية االنتصار للبناتاحيائييسر آسر محمد سعيد منجي41551322422015127

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية االنتصار للبناتاحيائييسر حيدر عبد الخالق رؤوف41561322422015128

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية االنتصار للبناتاحيائييسر علي جواد حسن41571322422015129

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية االنتصار للبناتاحيائييسرى احمد ماجد عبد الرحمن41581322422015130

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية البسالة للبناتاحيائياسراء خير هللا حزام خلف41591322422016002

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية البسالة للبناتاحيائياسراء رعد رحمان منور41601322422016003

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية البسالة للبناتاحيائياسراء عبد الرسول محمد قاسم41611322422016004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيامينه احسان نوري مختار41621322422016006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية البسالة للبناتاحيائياية صفاء تركي داخل41631322422016007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية البسالة للبناتاحيائيبتول محمد علي حسين41641322422016011

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيبراء فاضل حمزه مسير41651322422016013

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية البسالة للبناتاحيائيبنين عبد الجبار كامل عويد41661322422016014

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية البسالة للبناتاحيائيتبارك احمد اغا حسن41671322422016019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيرحمه احمد محمد شريف41681322422016026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيروان جواد كاظم عبود41691322422016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية البسالة للبناتاحيائيزمزم خليل حسن هوبي41701322422016031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء احمد عبد النبي خطار41711322422016034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم رسن41721322422016035

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0087.43اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء نذير احمد محمد41731322422016041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب فاضل دواي شخناب41741322422016046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية البسالة للبناتاحيائيساره عادل حسن عالج41751322422016051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية البسالة للبناتاحيائيسجى زيدان خلف غياض41761322422016053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية البسالة للبناتاحيائيسرور ماجد رزوقي عبد الحسين41771322422016054

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649.0092.71اعدادية البسالة للبناتاحيائيشهد سعدون كريم عبد هللا41781322422016057

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية البسالة للبناتاحيائيضحى فائق يد هللا مراد41791322422016058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيطيبه رزاق شاتي فرحان41801322422016059
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية البسالة للبناتاحيائيغدير خالد سمور عجمي41811322422016062

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمه امجد هاني شغاتي41821322422016063

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية البسالة للبناتاحيائيمريم حسين عليوي خباك41831322422016071

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0085.71اعدادية البسالة للبناتاحيائيمريم خالد موزان لعيبي41841322422016073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية البسالة للبناتاحيائيمريم رسول علي حسين41851322422016074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية البسالة للبناتاحيائينرجس جواد كاظم سدخان41861322422016082

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية البسالة للبناتاحيائينور الهدى نبيل كاظم عبود41871322422016087

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية البسالة للبناتاحيائينور رعد رحمان منور41881322422016088

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية البسالة للبناتاحيائيهبة ايثم صبيح شنشل41891322422016090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية البسالة للبناتاحيائيهدى عالء محمد كاظم41901322422016091

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43اعدادية البسالة للبناتاحيائييسر زياد محمد عبود41911322422016094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيآمنه رعد كاطع محمد41921322422017002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيأمنه ظافر مكي زناد41931322422017003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيايه عمار احمد ونان41941322422017015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنت الهدى رحيم خريبط مجلي41951322422017021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك حيدر عايز خافور41961322422017026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيحوراء عالء حسين شرقي41971322422017032

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار520.0074.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيخديجه جالل امين حسين41981322422017033

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيخديجه علي علوان مشري41991322422017034

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيداليا عباس عبود لفته42001322422017035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيدعاء علي عبد الحسن عاتي42011322422017038

كلية العلوم/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيدنيا محمد جواد حسين42021322422017039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرانيا حسين كاظم كاطع42031322422017041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرفل عباس صالح مزبان42041322422017043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرفل ليث محمد سلمان42051322422017046

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيريام طه حسن طاهر42061322422017050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء باسم خلف حميد42071322422017054

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء جاسم حميد حسين42081322422017055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء جميل واحد اسماعيل42091322422017057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد عزير42101322422017063

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0088.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء نعمه عبد محمد محيسن42111322422017069

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت641.0091.57اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب الحوراء أحمد عبد مصبح42121322422017070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب باسم جواد رحيمه42131322422017072

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب رحمان حميد طخاخ42141322422017075

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب عادل حسوني محسن42151322422017076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب عدنان هادي حويش42161322422017077

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.4893.35اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا عبد الكريم42171322422017080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب مصطفى طالب قاسم42181322422017082

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب نوري قاسم لعيبي42191322422017083

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب يونس كامل حمد هللا42201322422017084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسجى عبد الحميد علوان طاهر42211322422017091

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسماء زياد طارق رزوقي42221322422017095

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسماء ياسر خيون رسن42231322422017096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشهد ابراهيم جبار حسين42241322422017099
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشهد اياد شاتي ميزر42251322422017100

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشهد الزم جابر توتلي42261322422017101

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيطيبه علي حاتم رحيمه42271322422017105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيعذراء سامي مذخور جبار42281322422017108

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيعهد رعد مجيد ساجت42291322422017109

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0093.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير احمد عباس شهاب42301322422017110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير حسين علي شهيد42311322422017112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير رائد نامدار عبد هللا42321322422017113

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير فاروق حسين ناعور42331322422017115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير محمد عبد االمير احمد42341322422017116

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد كزار42351322422017120

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل علوان42361322422017124

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه عصام فاضل قنبر42371322422017125

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه علي نعيم كريم42381322422017127

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكريم عباس42391322422017131

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه ناهد عبد الغفار عبد الحسين42401322422017132

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيليلى ثامر عباس سعد42411322422017139

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم حمزه طاهر رحمه42421322422017140

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم راضي وطن راضي42431322422017142

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم غزوان سلمان جابر42441322422017146

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم غزوان فيصل جاسم42451322422017147

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم كاظم راضي حسن42461322422017148

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم مهند سلمان محمود42471322422017150

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمنار رياض جواد عبد الرضا42481322422017157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمنار صباح علوان حسين42491322422017158

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبأ احمد فوزي جفات42501322422017159

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبأ حقي اسماعيل سلمان42511322422017160

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينرجس عيسى صابر عبد هللا42521322422017169

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينور الهدى احمد صابر راضي42531322422017173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينور الهدى محمد قاسم لعيبي42541322422017179

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينور رضا صدام خصاف42551322422017183

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينوراء عبد الستار كاظم عباس42561322422017184

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهبة سالم عبد الزهره موسى42571322422017187

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهدى داود سالم فنجان42581322422017189

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهدى نزار عباس عبد علي42591322422017192

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهدى يونس كامل حمد هللا42601322422017193

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهديل اسماعيل شياع داود42611322422017194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهنادي حسين سلمان كباش42621322422017196

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهيا رعد كريم مزهر42631322422017197

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيورد جواد كاظم حمود42641322422017199

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائييقين حازم عباس صندل42651322422017203

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائييقين طالل هالل جبر42661322422017204

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائياماق علي شاكر انديم42671322422018002

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه ابراهيم محمد ابراهيم42681322422018004
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين مهند كاظم خلف42691322422018011

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك جبر علي ناصر42701322422018012

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنان حيدر حسين محيسن42711322422018017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء محمد كاظم ناصر42721322422018021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيداليا ثابت حسين خنجر42731322422018023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء حسين قاسم محمد42741322422018024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل انور نايف نوري42751322422018026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سعد كاظم لعيبي42761322422018034

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء قاسم دويج كريم42771322422018038

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسين عدنان جليل42781322422018042

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0088.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب موفق محمود جعفر42791322422018045

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه علي عبود حمد42801322422018047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى محمد غانم وضاح42811322422018055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم جاسم محمد42821322422018060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه بهاء قاسم طالب42831322422018063

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0091.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه جعفر مطر حسين42841322422018064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حاتم عبد علي ياسين42851322422018065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرقان احمد رشيد فرج42861322422018070

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ محمد عبد اللطيف كاظم42871322422018079

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس عدنان حسن سلمان42881322422018081

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الخنساء للبناتاحيائينغم حازم جمعه سلمان42891322422018083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى اركان صالح غني42901322422018086

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حسين علي حمادي42911322422018089

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الخنساء للبناتاحيائيياسمين اياد عبد مهاوي42921322422018096

كلية الزراعة/جامعة كربالء431.0061.57ثانوية الرافدين للبناتاحيائيانعام باسم محمد رفيع42931322422019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائيبتول عادل رسن عبد هللا42941322422019002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الرافدين للبناتاحيائيتبارك اسعد صدام محيسن42951322422019004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية الرافدين للبناتاحيائيحوراء ستار جبار عباس42961322422019008

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الرافدين للبناتاحيائيدر عدنان كامل محمد42971322422019009

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الرافدين للبناتاحيائيديمه باسم اكرم غافل42981322422019010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية الرافدين للبناتاحيائيرتاج قصي عباس محمود42991322422019011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائيرند علي حسون داود43001322422019013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية الرافدين للبناتاحيائيساره نسيم عبد المهدي عبد الحميد43011322422019020

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية الرافدين للبناتاحيائيصفا فاضل جواد كاظم43021322422019022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة الزهراء رياض عبد الحميد عبد المجيد43031322422019023

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمه وليد محمد عليوي43041322422019028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائيلمياء حميد عبد المطلب عبد الحميد43051322422019029

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم عالء حرز الدين حسين43061322422019030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم قاسم عبد هللا مولود43071322422019031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم مهند كيالن زين العابدين43081322422019033

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية الرافدين للبناتاحيائينان سي عبطان فضولي فاضل43091322422019037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور الهدى مهند شاكر محمود43101322422019039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور سعد محمد امين مهدي43111322422019040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور شاكر محمود حسين43121322422019041
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قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية الرافدين للبناتاحيائيهناء سعد شاكر محمود43131322422019043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية الرافدين للبناتاحيائيوتين همام عبد الفتاح صالح43141322422019044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية الرافدين للبناتاحيائيورده محمد عبد الوهاب عبد المجيد43151322422019045

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0082.29ثانوية الرافدين للبناتاحيائييقين علي كريم شالكه43161322422019046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الرشيد للبناتاحيائيأنجي حسام قاسم محمد43171322422020001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.0090.57ثانوية الرشيد للبناتاحيائيابرار فليح حميد ديوان43181322422020002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الرشيد للبناتاحيائياسراء مظفر كاظم مناتي43191322422020003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية الرشيد للبناتاحيائياالء جاسم محمد خريبط43201322422020004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية الرشيد للبناتاحيائيالزهراء محمد عبد القادر شفيق43211322422020005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيايه حيدر صالح علي43221322422020006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية الرشيد للبناتاحيائيبنين باسم دحام عايد43231322422020008

كلية االعالم/الجامعة العراقية544.0077.71ثانوية الرشيد للبناتاحيائيحنين فالح مجيد حسين43241322422020010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الرشيد للبناتاحيائيداليا ضياء نواف نايف43251322422020013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية الرشيد للبناتاحيائيدالل رائد نذير عباس43261322422020014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86ثانوية الرشيد للبناتاحيائيرقيه ماجد عبد الجليل ثعبان43271322422020015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الرشيد للبناتاحيائيروناك فرقد سعد راضي43281322422020018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية الرشيد للبناتاحيائيرياحين جمعه شعيبث هليل43291322422020019

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزبيدة طارق فاضل عباس43301322422020020

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى542.0077.43ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزهراء حيدر احسان نجم43311322422020022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب رزاق حسون جاسم43321322422020027

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب محمد سري غيالن43331322422020029

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسما محمد قاسم شوكت43341322422020033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الرشيد للبناتاحيائيشمس انور رحمان امير علي43351322422020035

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية485.0069.29ثانوية الرشيد للبناتاحيائيشميم محمد مساعد ذبيح43361322422020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيطيبه عباس صالح مهدي43371322422020039

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية الرشيد للبناتاحيائيطيبه مهند موسى عزاوي43381322422020040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية الرشيد للبناتاحيائيعائشه حسين عالوي مهنه43391322422020041

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ابوذر يوسف علوه43401322422020043

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد43411322422020044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية الرشيد للبناتاحيائيفرقان عدنان جمعه جار هللا43421322422020046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية الرشيد للبناتاحيائيكوثر نجم عبود رشيد43431322422020048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائينبأ جبار هاشم محي43441322422020050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيندى صالح نوري احمد43451322422020051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الرشيد للبناتاحيائينور علي خماس جبر43461322422020057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية الرشيد للبناتاحيائيورود محسن فنجان سلطان43471322422020058

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الرشيد للبناتاحيائيوهد وعد عبد الكريم نصيف43481322422020060

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائياتنا جاسم محمد رحيمه43491322422021001

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائياالء علي هادي علي43501322422021003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائياالء فالح فاضل علي43511322422021004

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايالف عبد الحسن علي صاحي43521322422021005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية581.0083.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايمان جمال رشيد ياسين43531322422021006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبتول منعم فاخر رحمه43541322422021008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتقى نمير مهدي صالح43551322422021014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدانيه حيدر عبد الستار حيدر43561322422021016
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قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0090.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيديمة حيدر مجيد حميد43571322422021018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيديمه سلمان علي اكبر نجف43581322422021019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه انور صباح نصيف43591322422021023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيروان محمد سلمان هاشم43601322422021024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم ياسين شالكه43611322422021028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا احمد فرمان43621322422021029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي مخلد صالح43631322422021030

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء غانم حسن فارس43641322422021031

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب انس رشيد مهدي43651322422021032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب اياد عبد االمير زعون43661322422021033

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب جواد جبار هادي43671322422021034

كلية العلوم/جامعة النهرين638.0091.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينه عصام صبيح محمد43681322422021038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساره كاميران سلمان ماي خان43691322422021041

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغاده عادل حسين خليل43701322422021046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه ياسر عبد هللا عباس43711322422021053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمروه محمد حسن فاضل43721322422021059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائينرجس عدي عباس خريبط43731322422021067

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى احمد كريم احمد43741322422021068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور فؤاد كاظم زبون43751322422021071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيآيه عامر رحيم حسن43761322422022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الشعب للبناتاحيائياالء نجم عبيد محيسن43771322422022010

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيام البنين هاشم حيدر موحي43781322422022013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيامنه عمر عناد عبد الرزاق43791322422022016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيايات رافد كريم غانم43801322422022017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيبتول أحمد هادي محمد43811322422022024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيبتول بشير صبري جبار43821322422022025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيبتول فراس هادي سريح43831322422022027

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيبراء محمد جاسم سيد43841322422022028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيبنين سعد علي محمد43851322422022031

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيبنين عالء ذياب جبر43861322422022033

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك عبد هللا خلف ظاهر43871322422022036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الساده خريبط43881322422022039

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك مرتضى منعم فاضل43891322422022040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيتقى احمد دخيل عفراوي43901322422022041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء احمد جاسم لعيبي43911322422022049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء نمير جباري علي43921322422022054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيدعاء حسين عطيه جبر43931322422022058

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيدعاء عباس كطيفه تامول43941322422022059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيدالل مجيد خلف عذاب43951322422022060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيدنيا عبد االمير لطيف صكر43961322422022061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيديار حسين مطلك شمل43971322422022062

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيديمه احمد دواي ابراهيم43981322422022063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء جاسم احمد عبد43991322422022082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء جعفر سالم رشيد44001322422022083
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء شياع حسين خلف44011322422022089

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الحسن شحيل44021322422022090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء عمار مدحت علوان44031322422022092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء كاظم حسن سلطان44041322422022094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء محمد شرباز كريش44051322422022097

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء هيثم علي عباس44061322422022099

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء وسام جبار عبودي44071322422022100

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب ضياء كريم عبد الحسن44081322422022106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا زين44091322422022109

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب قيس قاسم نعمه44101322422022110

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب محمد عباس رومي44111322422022113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينه عدي لطيف جاسم44121322422022114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيسماء نصير جواد كاظم44131322422022123

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيسمات رافد كريم غانم44141322422022124

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيسماهر مهدي كاظم عذاب44151322422022125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيشهد حامد حاتم خماس44161322422022126

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الشعب للبناتاحيائيشهد ضياء محمد كعيد44171322422022128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيصفا ثامر ابراهيم جبوري44181322422022131

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم محمود44191322422022144

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم موزان44201322422022145

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه رائد كاظم حسن44211322422022149

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه عالء رحيم حامد44221322422022150

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0080.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبود سعود44231322422022151

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيفرح الزهراء حسين عوده حسين44241322422022154

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيفرح حسنين علي هاشم44251322422022155

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيفرح لطيف جحف صكر44261322422022156

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيفرقان صفاء حسام حسين44271322422022157

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيكوثر ياسر جاسم شنو44281322422022159

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيليلى اياد عبد طاهر44291322422022161

كلية اآلداب/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريان احمد محسن رحمه44301322422022162

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم عقيل رحيم ظاهر44311322422022170

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم عالء حسان جبار44321322422022171

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم محمد شرباز كريش44331322422022176

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم محمد شنان عطيه44341322422022177

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم وهاب احمد محمد44351322422022181

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيمالك علي كامل خماس44361322422022185

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الشعب للبناتاحيائيمنار موفق علي جواد44371322422022186

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الشعب للبناتاحيائينرجس كريم داود حسين44381322422022195

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية الشعب للبناتاحيائينرجس مهدي كاظم جبر44391322422022196

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية الشعب للبناتاحيائينفيسه حسين جمعه لفته44401322422022198

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الشعب للبناتاحيائينور الهدى محمد خليل ابراهيم44411322422022202

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الشعب للبناتاحيائينور رعد رزوقي كاظم44421322422022205

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية الشعب للبناتاحيائينور سمير فهد خورشيد44431322422022206

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الشعب للبناتاحيائينور فاضل قاسم حسن44441322422022207
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشعب للبناتاحيائينور يوسف شهاب احمد44451322422022209

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية الشعب للبناتاحيائيهاجر احمد ناصر حسين44461322422022214

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشعب للبناتاحيائيهاجر جمعه كاطع يوسف44471322422022215

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية587.0083.86اعدادية الشعب للبناتاحيائيهاجر سعد مطلك شمل44481322422022216

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الشعب للبناتاحيائيهبه مالك حسن عمار44491322422022218

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الشعب للبناتاحيائيهدى فاضل عكله شنشول44501322422022220

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الشعب للبناتاحيائييقين حيدر حسن مطير44511322422022225

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية الشعب للبناتاحيائييقين صادق حسين جبر44521322422022226

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية الفوز للبناتاحيائياسراء نصيف جاسم حمد44531322422023001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيايات امجد عبد علي قاسم44541322422023003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0089.29ثانوية الفوز للبناتاحيائيايه احمد ذياب محمد44551322422023005

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيبنين حسن علي حسن44561322422023009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الفوز للبناتاحيائيتبارك نعمه علي زوره44571322422023013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيتقوى ميثم ابراهيم عبد الحسين44581322422023014

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0076.29ثانوية الفوز للبناتاحيائيحسنات عبد اللطيف عبد الرحيم رشيد44591322422023015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الفوز للبناتاحيائيحنين احمد حاتم ياسين44601322422023016

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية الفوز للبناتاحيائيرفقه نصير حميد ناصر44611322422023024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية الفوز للبناتاحيائيروان ثامر مزهر ياسين44621322422023027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الفوز للبناتاحيائيريان صفاء خليل ابراهيم44631322422023029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية الفوز للبناتاحيائيساره سلمان رحيم محمد44641322422023035

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الفوز للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم ياس44651322422023037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية535.0076.43ثانوية الفوز للبناتاحيائيسرى احمد عبد الرزاق محمد44661322422023038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الفوز للبناتاحيائيسماء حيدر محمد رضوان44671322422023040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86ثانوية الفوز للبناتاحيائيصفا سعد صبري خماس44681322422023042

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57ثانوية الفوز للبناتاحيائيضحى حسين عزيز سعيد44691322422023044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الفوز للبناتاحيائيعال حسين علي لعيبي44701322422023047

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14ثانوية الفوز للبناتاحيائيغسق رعد سكران داود44711322422023050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الفوز للبناتاحيائيغسق عصام جاسم داود44721322422023051

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0087.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيغصن البان احمد عبد هللا محمد44731322422023052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الفوز للبناتاحيائيغفران محمد صبار زبير44741322422023053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه ضياء شاكر محمود44751322422023055

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت661.0094.43ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه فراس عبد راضي44761322422023056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبيد شايع44771322422023057

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم احمد خزعل كاطع44781322422023061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم دريد عبد المجيد عبد الكريم44791322422023063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيمنار حمدان كامل حافظ44801322422023069

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية الفوز للبناتاحيائيمنار علي ربع جاسم44811322422023070

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية الفوز للبناتاحيائينبأ زيد قاسم حمودي44821322422023071

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الفوز للبناتاحيائينور الهدى هاشم رشاد عبد هللا44831322422023076

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الفوز للبناتاحيائينور ثائر عباس عطيه44841322422023077

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية الفوز للبناتاحيائينور هاشم ابراهيم جاسم44851322422023079

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية الفوز للبناتاحيائيهاجر محمد سعد حمادي44861322422023080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الفوز للبناتاحيائيهاجر محمد موسى حسين44871322422023081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الفوز للبناتاحيائيهدى جاسم هاشم لفته44881322422023082
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيأبرار خلدون حافظ ابراهيم44891322422024001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيأسراء فرج عبد المقصود محمد44901322422024002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيامنه طالب قاسم هاشم44911322422024009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايه احمد سلمان كاظم44921322422024011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيبتول حامد جعفر ابراهيم44931322422024013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيبسمه ضياء حسين عوده44941322422024014

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيبنين رياض شنين زوير44951322422024017

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتبارك عامر محسن حمزة44961322422024019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتقى سامي حميد كاظم44971322422024020

كلية الحقوق/جامعة النهرين614.0087.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتقى ماجد عزيز هاشم44981322422024022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيجنان رياض ابراهيم فياض44991322422024023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.5684.79ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيجوان وسام زياد محمد45001322422024025

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيحور عامر حكمت زكي45011322422024027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيحوراء حسن خلف حسوني45021322422024028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيحوراء محمد ابداحي بهيز45031322422024030

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيا احمد حسين جبر45041322422024032

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيا احمد طالب حسين45051322422024033

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيه فراس صبيح جبر45061322422024034

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9299.27ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدره عادل ياسين عسكر45071322422024036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدالل عالء نجم عبود45081322422024037

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدينا يعقوب يوسف عبد45091322422024038

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرؤى جبار عبد الحسين راضي45101322422024039

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرانيا عالء طعمه مشالي45111322422024042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرفل رشيد مجيد حسن45121322422024044

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرفيده حمادي طه حمادي45131322422024045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد697.0099.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرقيه حميد كريم حسن45141322422024046

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرقيه محب قيس محمد علي45151322422024047

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرقيه ياسر دغيوي عبيد45161322422024048

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرند علي خالد احمد45171322422024049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرنيم علي عبد الرزاق جواد45181322422024050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرهام ثائر ابراهيم مسلم45191322422024051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيروان حسنين علي اسماعيل45201322422024052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيريحانه اياد جبار سعيد45211322422024054

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزرين راغب عبد الكريم عزيز45221322422024057

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد حسين حمدان45231322422024058

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد خضير رشيد45241322422024059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء جالل كصاب ساكت45251322422024060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء حسين علوان زبون45261322422024061

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء ذو الفقار علي سرحان45271322422024062

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء علي تعبان حوشان45281322422024066

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.2094.03ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء عماد عبد مهاوي45291322422024067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد650.6092.94ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء ياسر كاظم ابراهيم45301322422024069

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.6098.51ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب دريد قاسم محمد45311322422024072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب علي صالح مهدي45321322422024073
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب محمد لعيبي عبد هللا45331322422024076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب نعيم محمد حسين45341322422024077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.68100.38ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسارة برهان زين العابدين عسكر45351322422024078

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره زيدون محمود هادي45361322422024080

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره ضرغام ناجي عبود45371322422024081

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسالي سعد محمود شكر45381322422024082

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسرى محمد كاظم جواد45391322422024085

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم549.0078.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسما قاسم شرهان خلف45401322422024086

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسماره مصطفى خزعل شامي45411322422024088

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسهام شاكر محمود محمد45421322422024089

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية648.0092.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشمس بسام جاسم جبار45431322422024091

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشمس عدي عبد الكاظم حمود45441322422024092

كلية القانون/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد محمد خلف محمد45451322422024095

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0071.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد هيثم عزام عبد الوهاب45461322422024096

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى حسين خالد سعدون45471322422024099

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى وليد محمود لطيف45481322422024100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه حيدر حاتم كاظم45491322422024102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه وسام سعد داود45501322422024103

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعائشه محمد اسماعيل مخلف45511322422024104

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعبير قحطان عبد العظيم كاظم45521322422024106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغدير باسم جواد محسن45531322422024110

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغدير علي مجيد عطيه45541322422024111

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغسق اسامة حميد خميس45551322422024112

كلية االعالم/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغسق حيدر عبد عون ناجي45561322422024113

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0095.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد عبد المنعم قاسم45571322422024117

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.1687.74ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي جعفر تقي45581322422024120

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم584.0083.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي محمد محمود45591322422024121

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه مصطفى صبحي سلمان45601322422024125

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيالنا محمد خلف محمد45611322422024129

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم544.0077.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيالنه معن ميسر يونس45621322422024131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم أيوب بهجت نوحد45631322422024133

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم عادل كاظم حواس45641322422024136

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم عمر موفق فخر الدين45651322422024138

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم فراس فاضل محمود45661322422024139

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية649.6492.81ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم محمد مزهر حسين45671322422024140

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0061.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم محمود نوري محمود45681322422024141

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم ناطق جميل صادق45691322422024142

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمالك رياض محمد حسن45701322422024144

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمالك سعيد رشيد حميد45711322422024145

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمي علي عايش حبيب45721322422024146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيميالد احمد انور حمودي45731322422024147

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى607.0086.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمينا عباس حسن جاسم45741322422024149

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمينا مهند طاهر رسن45751322422024150

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيناجحه باسل غازي محمد45761322422024151
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينبأ سامي علي رضا45771322422024155

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينرجس عمار جاسم سلمان45781322422024158

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور الهدى سلمان رفيج بالد45791322422024162

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور الهدى عماد عبد هللا ضيدان45801322422024163

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور الهدى محمد قاسم محمد45811322422024164

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور جمال حسين جواد45821322422024165

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور علي جاسم مهدي45831322422024167

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور عماد ظاهر رشاد45841322422024168

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور مشتاق عبد الجبار احمد45851322422024170

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهاله هاني خضير عباس45861322422024173

كلية الطب/الجامعة العراقية702.84100.41ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهبة هللا محمد علي خليل45871322422024174

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية508.0072.57ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائييسر علي محمد باقر45881322422024176

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائييقين محمد حسن عيسى45891322422024179

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائياعراف رحمن صالح احمد45901322422025001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيامنه صالح حسن علوان45911322422025004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين ماجد عبد الكاظم جبار45921322422025013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين يحيى جواد كاظم45931322422025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك سمير جاسم عبد45941322422025016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتماره ثامر عبد الواحد يوسف45951322422025019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدينا محمد شهاب احمد45961322422025023

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيراما احمد سيدي قوالق45971322422025024

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرفل حكيم خلف عبد45981322422025028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرونق عالء كريم حاجم45991322422025031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريم مثنى بدر ياس46001322422025032

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عبد الوهاب محمد حسين46011322422025036

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عماد محمود منصور46021322422025037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب فريد علي حسين46031322422025038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسارة ثامر حسن يوسف46041322422025040

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى محمود بدر عطيه46051322422025041

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسرور ماهر ابراهيم نايف46061322422025042

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسلسبيل هادي رحمن رشيد46071322422025043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا جمال فرحان احمد46081322422025046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا فواز محمد غني سليمان46091322422025047

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى حازم امير شهاب46101322422025048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى حيدر علي اسد46111322422025049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبة حسن ناصر حسين46121322422025051

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه علي حسن علي46131322422025052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعائشه عالء رشيد علي46141322422025054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعائشة عماد حميد احمد46151322422025055

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعال عالء صالح عبد46161322422025056

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه طالب ماجد موسى46171322422025057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيالنا ابراهيم صالح عبد هللا46181322422025062

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمروه فواز محمد غني سليمان46191322422025064

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم عدنان حمود سعيد46201322422025068
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم فراس ناصر حسين46211322422025071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم محمد عبد الرزاق محمد46221322422025072

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم محمود لطيف خضير46231322422025073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك قيس قاسم محمد46241322422025075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمها شاكر محمود دعبول46251322422025076

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيميساء محسن ناصر حسين46261322422025077

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ ارشد حميد فليح46271322422025080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ مهند فاضل احمد46281322422025083

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائينجالء مشعان مجبل رزيك46291322422025084

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور محمد خزعل جميل46301322422025089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور محمد فرج سلمان46311322422025090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور محمد مجبل حاجي46321322422025091

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور مشتاق طالب صالح46331322422025092

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور نافع عزيز احمد46341322422025093

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية النعمان للبناتاحيائيتبارك باقر جمهور جاسم46351322422026004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية النعمان للبناتاحيائيسجى عبد الستار عزيز عبد46361322422026013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية النعمان للبناتاحيائيطيبه عمر خالد صبحي46371322422026016

كلية العلوم/جامعة االنبار581.0083.00ثانوية النعمان للبناتاحيائيعائشه عبد الناصر خلف ياسين46381322422026017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية النعمان للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ماهر مصطفى احمد46391322422026019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية النعمان للبناتاحيائيفضيله هالل زيدان غيدان46401322422026023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية النعمان للبناتاحيائيمريم علي احمد حسن46411322422026028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية النعمان للبناتاحيائينبأ احمد عبد الرحمن صالح46421322422026033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450.0064.29ثانوية النعمان للبناتاحيائينور خالد سعد هللا جاسم46431322422026036

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية النعمان للبناتاحيائييم فواز ابراهيم شهاب46441322422026038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية حطين للبناتاحيائيابابيل ضياء طه محمد46451322422027001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية حطين للبناتاحيائيامنه ضياء طه محمد46461322422027004

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية حطين للبناتاحيائيايات رعد كميش عليج46471322422027006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية حطين للبناتاحيائيايه علي حسين كطافه46481322422027010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية حطين للبناتاحيائيايه علي فالح حسن46491322422027011

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية حطين للبناتاحيائيايه محمد عطيه صنيع46501322422027014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية حطين للبناتاحيائيبتول خالد خنجر حسب46511322422027015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية حطين للبناتاحيائيبنين جاسم عايز حسون46521322422027016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك ثامر خلف حسين46531322422027017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية482.0068.86اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك جبار عنيد خليف46541322422027018

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك مهدي غانم اعور46551322422027021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية حطين للبناتاحيائيحوراء احمد ولي عباس46561322422027024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية حطين للبناتاحيائيختام محمد هادي عبد46571322422027027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية حطين للبناتاحيائيخديجه حسن علي جياد46581322422027028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية حطين للبناتاحيائيدعاء باسم محمد غالي46591322422027030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية664.0094.86اعدادية حطين للبناتاحيائيدينا عبد المنعم ابراهيم جبار46601322422027032

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية حطين للبناتاحيائيرسل نصير عبد الوهاب عبد الكريم46611322422027036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية حطين للبناتاحيائيرفل خالد عبد االمير كاظم46621322422027038

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0082.29اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم محمد46631322422027042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء اسماعيل داخل سهر46641322422027043
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت513.0073.29اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء خالد حسن علوان46651322422027046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء فرمان سعيد عزيز46661322422027055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية حطين للبناتاحيائيزينب اثير حسن عبود46671322422027058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية حطين للبناتاحيائيساره جاسم منديل ديان46681322422027067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية حطين للبناتاحيائيسجى ماجد ابراهيم وسمي46691322422027071

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية حطين للبناتاحيائيسجى محمد حسن عبود46701322422027072

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية حطين للبناتاحيائيسرور عادل هامل سفيح46711322422027073

كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0065.43اعدادية حطين للبناتاحيائيشهد علي عبد الحسين عبد الواحد46721322422027081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية حطين للبناتاحيائيعذراء محمد احمد عبود46731322422027085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه احمد سوادي جعفر46741322422027090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه احمد قنبر خورشيد46751322422027091

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه رياض ياسين حنتوش46761322422027095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه عادل حسن عاصي46771322422027097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه علي فرحان موسى46781322422027098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0065.71اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه كاظم خليل علي46791322422027099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه مهدي محمد بهلول46801322422027103

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية حطين للبناتاحيائيفرح قاسم جعفر خليفة46811322422027104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية حطين للبناتاحيائيكوثر يسن رحيم سارو46821322422027105

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية حطين للبناتاحيائيمريم عباس حسين هالل46831322422027108

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية حطين للبناتاحيائيمريم علي طالب فاضل46841322422027109

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية حطين للبناتاحيائيمالك بهاء حسين جاسم46851322422027110

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية حطين للبناتاحيائينبأ عمار صبار مايع46861322422027112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى571.0081.57اعدادية حطين للبناتاحيائينبا سالم جوده عبد هللا46871322422027113

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية حطين للبناتاحيائينور شعالن طعيمه خالوي46881322422027118

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية حطين للبناتاحيائينوره طالل عوده منصور46891322422027120

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية حطين للبناتاحيائيهدى صالح عبد الصاحب عبد الحسن46901322422027123

كلية القانون/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية حطين للبناتاحيائيوديان ياسين عبد هللا محمد46911322422027125

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية حطين للبناتاحيائيياسمين احمد علي ياور احمد46921322422027126

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية حنين للبناتاحيائيابرار سلوان محمد جاسم46931322422028001

كلية اللغات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية حنين للبناتاحيائيابرار صادق عبد علي46941322422028002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية حنين للبناتاحيائيالزهراء البتول حسين علوان سلوم46951322422028006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية حنين للبناتاحيائيايمان عبد الحسين حبيب عنين46961322422028013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية حنين للبناتاحيائيبتول جعفر جبر سلمان46971322422028015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية حنين للبناتاحيائيبتول نهاد طالب سلمان46981322422028016

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية حنين للبناتاحيائيتبارك شياع عبد الصاحب ازعيل46991322422028021

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية حنين للبناتاحيائيتبارك عمار حافظ سعود47001322422028023

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية حنين للبناتاحيائيتبارك محمد سلمان كاظم47011322422028024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية حنين للبناتاحيائيجنات عبد الحسن احمد شريف47021322422028027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية حنين للبناتاحيائيحوراء عمر حميد محمد47031322422028029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية حنين للبناتاحيائيخديجة عبد الكريم محمد محمود47041322422028030

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية حنين للبناتاحيائيرانيا ابراهيم عبد الكريم احمد47051322422028032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية حنين للبناتاحيائيرحمه يحيى سالم احمد47061322422028034

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية حنين للبناتاحيائيرسل هادي رستم حسين47071322422028035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية حنين للبناتاحيائيرقية علي قاسم محسن47081322422028037
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كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية حنين للبناتاحيائيرقية قصي هاشم عيسى47091322422028038

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية حنين للبناتاحيائيرقية هادي عباس ثامر47101322422028039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية حنين للبناتاحيائيريام عبد الهادي عبد الكريم كباشي47111322422028040

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية حنين للبناتاحيائيريحانة علي كريم حميد47121322422028041

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء زهير جاسم محمد47131322422028044

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء سمير حميد هدايت47141322422028045

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0081.57ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء عمار عبد الجبار شياع47151322422028046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب فاضل فرحان حسن47161322422028050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب كريم جبار علي47171322422028051

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية حنين للبناتاحيائيزينة اسامة عبد المهدي فاضل47181322422028052

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية حنين للبناتاحيائيسارة حسين عبد الكريم حسن47191322422028053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية حنين للبناتاحيائيسبأ حسين علي حمودي47201322422028054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86ثانوية حنين للبناتاحيائيسبأ محمد سالم فاضل47211322422028055

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية حنين للبناتاحيائيسجى رياض عبد الوهاب بشه47221322422028056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية حنين للبناتاحيائيسجى علي عراك ذياب47231322422028057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية حنين للبناتاحيائيسدم ماجد رحيم سلمان47241322422028058

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية حنين للبناتاحيائيسما حازم ابراهيم محمد47251322422028061

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية حنين للبناتاحيائيشهد عمر نصيف جاسم47261322422028064

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية حنين للبناتاحيائيضحى قاسم جليل محسن47271322422028065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية حنين للبناتاحيائيظي علي حسين محمد امين47281322422028066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية حنين للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الرضا محسن47291322422028072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية حنين للبناتاحيائيغدير عصام نجف كريم47301322422028073

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية حنين للبناتاحيائيغفران مهدي محمد محيسن47311322422028074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية حنين للبناتاحيائيفاطمة سمير حميد هدايت47321322422028079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية حنين للبناتاحيائيفاطمة محمد صبحي محمد علي47331322422028082

كلية اآلداب/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم زهير قمر عبد الشهيد47341322422028090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم صباح عبد الهادي بوري47351322422028091

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم فارس عبود محمد47361322422028094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية661.0094.43ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم موفق محمد يوسف47371322422028095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية حنين للبناتاحيائيمالك حسين شنيشل موسى47381322422028096

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية حنين للبناتاحيائيميادة قصي غازي جاسم47391322422028101

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14ثانوية حنين للبناتاحيائينبأ عباس جبار حسن47401322422028103

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية حنين للبناتاحيائينبأ عمار مجيد كاظم47411322422028104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية حنين للبناتاحيائينور صدام محمد ابراهيم47421322422028108

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية حنين للبناتاحيائينوران خالد عواد عنيد47431322422028109

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية حنين للبناتاحيائينورهان علي عبد الحسن عبد الحسين47441322422028110

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0095.00ثانوية حنين للبناتاحيائيهاجر حسين علي منشد47451322422028112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية حنين للبناتاحيائييسرى طارق محسن عباس47461322422028114

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى465.0066.43ثانوية حنين للبناتاحيائييقين ماجد كاظم عبودي47471322422028115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية حنين للبناتاحيائييقين مازن ناصر جعفر47481322422028116

كلية الصيدلة/جامعة ميسان688.0098.29ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايات علي عبود مكلف47491322422029001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسيل ستار محمود طه47501322422029005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيالكوثر طالب جبار عوده47511322422029006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك عدنان هاشم شفر47521322422029015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل نجم عبد هللا رستم47531322422029026

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه صادق جعفر قاسم47541322422029028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الزهرة ديبس47551322422029030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جاسم امين حسن47561322422029032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جمال خلف محمد47571322422029033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جمال محمود علي47581322422029034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عيسى نعيم حمود47591322422029035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء قاسم عبود يوسف47601322422029036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء وعد جميل بدر47611322422029039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية644.0092.00ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب قاسم كاظم يوسف47621322422029043

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.0098.71ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه حسين عطيه جبر47631322422029050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعال جمعه غضبان مرعب47641322422029051

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه ماجد غانم عبود47651322422029053

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم اسعد لطيف حميد47661322422029059

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية عدن للبناتاحيائياحالم عبد االمير لطيف صكر47671322422030001

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت608.0086.86ثانوية عدن للبناتاحيائيارجوان صالح ناصر جابر47681322422030003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية عدن للبناتاحيائياسراء جواد طاهر حزيم47691322422030006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية عدن للبناتاحيائياطياف صبيح قاسم لعيبي47701322422030007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية عدن للبناتاحيائياية محمد سعود عبد الحسين47711322422030012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية عدن للبناتاحيائيايه عباس حسن جبر47721322422030015

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية عدن للبناتاحيائيايه نجاح سعيد خلف47731322422030016

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية641.0091.57ثانوية عدن للبناتاحيائيتهاني عبد الرحمن نعيم علي47741322422030027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية عدن للبناتاحيائيجنات علي حنظل ارهيج47751322422030028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية عدن للبناتاحيائيحنين بدر حلو حسان47761322422030030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية عدن للبناتاحيائيديمة فراس حميد مجيد47771322422030031

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية عدن للبناتاحيائيرفقه رزاق رحيمه فجر47781322422030037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14ثانوية عدن للبناتاحيائيرفل مؤيد نعمة حسن47791322422030038

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0082.86ثانوية عدن للبناتاحيائيرقيه باقر عبود علي47801322422030039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية عدن للبناتاحيائيروان احمد عبد الحسين عبد هللا47811322422030042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مهدي محسن47821322422030049

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء جعفر جاسم محمد47831322422030051

كلية العلوم/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء حمدي عبد النبي داخل47841322422030052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء ستار هليل عذير47851322422030054

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء عباس قاسم سمين47861322422030057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء عماد فرحان حسن47871322422030059

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب اركان بدن سلطان47881322422030063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب جمال رحمان مامه جان47891322422030065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57ثانوية عدن للبناتاحيائيساجدة ماجد عبد االمير محمد علي47901322422030067

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43ثانوية عدن للبناتاحيائيساره باقر عبود علي47911322422030068

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86ثانوية عدن للبناتاحيائيساره هشام كاظم مظلوم47921322422030070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية عدن للبناتاحيائيسجى محمد قاسم حسين47931322422030071

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية عدن للبناتاحيائيشمس حسين عوده حسين47941322422030075

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية عدن للبناتاحيائيشهد هادي محمد عبد47951322422030078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية656.0093.71ثانوية عدن للبناتاحيائيطيبة علي مدحت محمد سعيد47961322422030080
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0075.29ثانوية عدن للبناتاحيائيعهود رياض جابر حسن47971322422030083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية عدن للبناتاحيائيغدير عادل لطيف محسن47981322422030084

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0089.14ثانوية عدن للبناتاحيائيغدير محمد صاحب مهدي47991322422030085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمة حيدر فليح حسن48001322422030090

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم عباس شكر48011322422030092

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00ثانوية عدن للبناتاحيائيمريم عصام جابر علي48021322422030102

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية عدن للبناتاحيائيمنار عاصم حميد كاظم48031322422030104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية عدن للبناتاحيائيموج علي ميزان خفي48041322422030105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29ثانوية عدن للبناتاحيائيميمونة حسن عبد الكريم حمود48051322422030107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية عدن للبناتاحيائيمينا جبار وهاب وهيب48061322422030108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0078.14ثانوية عدن للبناتاحيائيمينا مجبل فرج سلهو48071322422030109

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43ثانوية عدن للبناتاحيائينبأ جاسم محمد سنكي48081322422030110

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية عدن للبناتاحيائينبأ عباس علي مكلف48091322422030113

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية عدن للبناتاحيائيهبة علي راضي طعمه48101322422030124

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية عدن للبناتاحيائيهبه احمد مظهر عبد المهدي48111322422030125

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية عدن للبناتاحيائيوصال حسين خلف محسن48121322422030127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0067.86ثانوية عدن للبناتاحيائييقين صادق رزوقي فليح48131322422030129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية يافا للبناتاحيائيأسراء رحيم حسن غضيب48141322422031001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية يافا للبناتاحيائيأنفال محمد عبد علي مثنى48151322422031002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية يافا للبناتاحيائيآيه رحيم ابراهيم عبد الحسن48161322422031006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية يافا للبناتاحيائيآيه فاضل محسن زاير48171322422031009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية يافا للبناتاحيائياساور هوازن رفعت موسى48181322422031012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية يافا للبناتاحيائياسرار جبار حمود مدب48191322422031014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية يافا للبناتاحيائيامنه عبد الرزاق صبيح عبد48201322422031021

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية يافا للبناتاحيائياية شاكر حمود عباس48211322422031027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية يافا للبناتاحيائياية قاسم مهاوي محمد48221322422031028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية يافا للبناتاحيائيبتول قاسم علي حسين48231322422031032

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية يافا للبناتاحيائيبراء عبد الحسن اشويل حسين48241322422031034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية يافا للبناتاحيائيبراق طالب كباشي حسن48251322422031035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين صالح حسن صحن48261322422031039

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية يافا للبناتاحيائيتقى حسين عبد حسين48271322422031047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين محمد اكرم منصور48281322422031053

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء احمد فرج علي48291322422031054

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية يافا للبناتاحيائيخيزران جعفر علي محمد48301322422031059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية يافا للبناتاحيائيدعاء احمد عطيه رحيمه48311322422031060

كلية اللغات/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية يافا للبناتاحيائيدينا غانم صدام حسن48321322422031063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية643.0091.86اعدادية يافا للبناتاحيائيرسل نعيم مهدي سايل48331322422031069

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية يافا للبناتاحيائيرفل سمير سلمان محمود48341322422031071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه حامد شالل فرحان48351322422031074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الزهره علي48361322422031076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه نديم كريم فنيطل48371322422031077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه هاشم بداي سويف48381322422031078

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية يافا للبناتاحيائيرند كريم جعفر كافي48391322422031080

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0075.86اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء ادريس مهدي لفته48401322422031087
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء ستار جبار شهاب48411322422031092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء صبيح كاظم محسن48421322422031094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء قصي قاسم محمد48431322422031098

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم صيوان48441322422031105

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء مظهر عبد الزهره جاسم48451322422031106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء وسام عدنان شنون48461322422031107

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب اياد خضير شيحان48471322422031110

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب حسين علي داود48481322422031113

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب حميد جاسم محمد48491322422031114

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب علي عبد المحسن عمران48501322422031121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب ماجد شالل فرحان48511322422031124

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية يافا للبناتاحيائيساره جاسم صالح حنش48521322422031128

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية يافا للبناتاحيائيسرى نبيل عبد الحكيم عبد هللا48531322422031137

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية يافا للبناتاحيائيشكران حيدر رضا محبوب48541322422031139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية يافا للبناتاحيائيشهد سالم جاسم عبد48551322422031141

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية يافا للبناتاحيائيشهد عالء جبار حميد48561322422031142

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية يافا للبناتاحيائيضحى كمال مصطفى فرج علي48571322422031148

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية يافا للبناتاحيائيطفوف طالب عبد الحسين شنوف48581322422031149

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه عدي موحان فاخر48591322422031154

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه وليد اسعد صادق48601322422031155

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية يافا للبناتاحيائيعذراء سمير عباس طاهر48611322422031157

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية يافا للبناتاحيائيعذراء فائق جواد كاظم48621322422031160

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية يافا للبناتاحيائيغدير ناصر كويطع ثامر48631322422031165

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران اسعد لطيف سعود48641322422031166

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه رعد شالل حنظل48651322422031172

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه محسن جبار حسن48661322422031178

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه محمد الزم عبد الساده48671322422031180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه نزار حميد ابراهيم48681322422031181

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية يافا للبناتاحيائيقمر هاني طالب عبد48691322422031185

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية يافا للبناتاحيائيكوثر حيدر جبار سالم48701322422031187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية يافا للبناتاحيائيكوثر علي حمود منصور48711322422031189

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية يافا للبناتاحيائيلبنى علي عبد الزهره صخي48721322422031190

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية584.0083.43اعدادية يافا للبناتاحيائيمروة محمد حسان مختاض48731322422031193

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية يافا للبناتاحيائيمروه ياس خضير عباس48741322422031196

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم كريم لعيبي مساعد48751322422031206

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم نصير رفعت موسى48761322422031209

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم552.0078.86اعدادية يافا للبناتاحيائيمالك حامد كاظم حمود48771322422031211

كلية القانون/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية يافا للبناتاحيائيمها بشير كاظم صحن48781322422031215

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية يافا للبناتاحيائينبأ علي محيسن صالح48791322422031222

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية يافا للبناتاحيائينبأ قاسم محمد دوده48801322422031223

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية يافا للبناتاحيائينرجس علي جياد جبر48811322422031229

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية يافا للبناتاحيائينور احمد حسن سلمان48821322422031230

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية يافا للبناتاحيائينور موسى علي جبار48831322422031235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية يافا للبناتاحيائيهاجر عادل كيوف ماجود48841322422031238
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية يافا للبناتاحيائيهبه خلف دعير لفته48851322422031239

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية يافا للبناتاحيائييسرى عبد الحسين كريم كاطع48861322422031246

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية يافا للبناتاحيائياديان صباح ياسين هاشم48871322422031250

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.7699.68ثانوية المتميزاتاحيائيآالء عدنان عبد الكريم علي48881322422032001

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.3699.05ثانوية المتميزاتاحيائيآيشان فارس فالح عبد48891322422032003

كلية الطب/الجامعة العراقية704.68100.67ثانوية المتميزاتاحيائيابتسام قيس زهير عبد الجبار48901322422032004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.2097.60ثانوية المتميزاتاحيائيابرار احمد عليوي حسين48911322422032005

كلية الطب/جامعة النهرين703.28100.47ثانوية المتميزاتاحيائياساور قيصر كاظم فاضل48921322422032007

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية المتميزاتاحيائياسراء خالد حسن مزعل48931322422032008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.2892.47ثانوية المتميزاتاحيائيايسل اكثم نصيف جاسم48941322422032010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.8497.26ثانوية المتميزاتاحيائيايالف حسن سليمان محمد48951322422032011

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.2483.46ثانوية المتميزاتاحيائيايالف محمد خالد حمدي48961322422032012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.5298.36ثانوية المتميزاتاحيائياية ساجد كريم جهاد48971322422032013

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية المتميزاتاحيائيايه شهاب احمد خلف48981322422032014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل639.6491.38ثانوية المتميزاتاحيائيايه عبد الجبار ابراهيم رشيد48991322422032015

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيبان ممتاز جابر عمر49001322422032016

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية المتميزاتاحيائيبتول سعد تركي عباس49011322422032017

كلية الطب/جامعة بغداد709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيبنان مازن ابراهيم احمد49021322422032018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.2496.03ثانوية المتميزاتاحيائيتال عباس علي احمد49031322422032019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد569.2481.32ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه غسان مهدي مغير49041322422032020

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.2085.60ثانوية المتميزاتاحيائيحسناء محمد قاسم حسين49051322422032021

كلية الطب/جامعة بغداد709.00101.29ثانوية المتميزاتاحيائيحفصه عمر شكري محمود49061322422032022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.2874.18ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء رعد وحيد ابراهيم49071322422032023

كلية الطب/الجامعة العراقية700.68100.10ثانوية المتميزاتاحيائيداليا علي نعمه منشد49081322422032024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية المتميزاتاحيائيداليا عمار قاسم جاسم49091322422032025

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.2889.47ثانوية المتميزاتاحيائيداليا مصطفى سلمان شجاع49101322422032026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561.0480.15ثانوية المتميزاتاحيائيدانيا بليغ سعدي عباس49111322422032027

كلية العلوم/جامعة بغداد613.9687.71ثانوية المتميزاتاحيائيدانية بهاء كريم عيسى49121322422032028

كلية الطب/الجامعة العراقية699.8499.98ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه احمد حامد مهدي49131322422032029

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.4082.63ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه احمد كاظم عبد هللا49141322422032030

كلية الطب/جامعة بغداد707.36101.05ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه اسامه نعمان عبد الرحمن49151322422032031

كلية العلوم/جامعة النهرين597.4885.35ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه باسل هاشم عبد الستار49161322422032032

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.7699.82ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه حسن عبد المنعم محمد حسن49171322422032033

كلية العلوم/جامعة النهرين602.6486.09ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه دريد مالك شبيب49181322422032034

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.5298.93ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه غزوان كريم سالم49191322422032035

كلية الطب/جامعة النهرين703.68100.53ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه نبراس رشيد عبد الرحمن49201322422032036

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.9297.99ثانوية المتميزاتاحيائيدعاء قصي سالم توفيق49211322422032037

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.8494.98ثانوية المتميزاتاحيائيديمه علي حميد محمود49221322422032038

كلية اللغات/جامعة بغداد573.2881.90ثانوية المتميزاتاحيائيديمه زهير شريف عبد هللا49231322422032040

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0497.86ثانوية المتميزاتاحيائيديمة معتز اسماعيل احمد49241322422032041

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.8896.98ثانوية المتميزاتاحيائيدينا حسن علوان عبد هللا49251322422032042

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0481.58ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى ضياء جاسم كريم49261322422032043

كلية التمريض/جامعة بغداد683.7697.68ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى عباس فاضل حسن49271322422032044

كلية العلوم/جامعة بغداد608.9286.99ثانوية المتميزاتاحيائيرؤيا وميض زاهد قاسم49281322422032045
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.92100.13ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا احمد فاخر حسان49291322422032046

كلية العلوم/جامعة بغداد670.1295.73ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا علي نوري محمد49301322422032047

كلية العلوم/جامعة ديالى562.2880.33ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا وسام ناصر حسين49311322422032048

كلية الطب/الجامعة العراقية699.8899.98ثانوية المتميزاتاحيائيرانيه طالب ناجي علي49321322422032049

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية المتميزاتاحيائيرتاج دريد فائق جميل49331322422032050

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0889.87ثانوية المتميزاتاحيائيرحيق حامد صالح عطيه49341322422032051

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.5296.50ثانوية المتميزاتاحيائيرزان رضوان رمزي عبد المجيد49351322422032052

كلية الطب/الجامعة العراقية699.4499.92ثانوية المتميزاتاحيائيرسل سامر مهدي حسين49361322422032053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية489.6469.95ثانوية المتميزاتاحيائيرفقه طارق احمد عدوان49371322422032054

كلية الطب/جامعة بغداد710.84101.55ثانوية المتميزاتاحيائيرقية حسين رمضان كاظم49381322422032055

كلية الطب/جامعة بغداد706.84100.98ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه علي داخل عبد االمير49391322422032056

كلية الطب/جامعة نينوى695.4499.35ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه محمد عبد الرضا كاظم49401322422032057

كلية الطب/جامعة بغداد710.68101.53ثانوية المتميزاتاحيائيرند حسن كريم كاطع49411322422032058

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية المتميزاتاحيائيرهف علي مالك كايد49421322422032059

كلية الطب/جامعة بغداد712.76101.82ثانوية المتميزاتاحيائيروان علي بدري محمد علي49431322422032060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.5299.07ثانوية المتميزاتاحيائيروان فاروق محمود علي49441322422032061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.3697.05ثانوية المتميزاتاحيائيزبيده وسام عبد السالم حسن49451322422032063

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر جودي ابراهيم49461322422032067

كلية الطب/جامعة بغداد708.60101.23ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عمار باقر عبد الرسول49471322422032069

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.6895.38ثانوية المتميزاتاحيائيزينب احمد وجيه عبد القادر49481322422032072

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية631.3690.19ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جعفر مطشر صالح49491322422032073

كلية الطب/جامعة بغداد706.52100.93ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جمال ابراهيم فرج49501322422032074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية600.7285.82ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رافد عبد الحسن ماهور49511322422032075

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.6895.67ثانوية المتميزاتاحيائيزينب نديم قاسم حمادي49521322422032077

كلية الطب/الجامعة العراقية699.6099.94ثانوية المتميزاتاحيائيزينب نوفل ماضي شهيد49531322422032078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.2098.31ثانوية المتميزاتاحيائيساره صالح صادق عبد علي49541322422032080

كلية الطب/جامعة بغداد711.76101.68ثانوية المتميزاتاحيائيساره قصي مدلول مولى49551322422032081

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية المتميزاتاحيائيسدى ياسين طه جميل49561322422032083

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.2897.61ثانوية المتميزاتاحيائيسال عماد حسن عباس49571322422032084

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.2899.04ثانوية المتميزاتاحيائيسما باسم علي عبد49581322422032085

كلية الصيدلة/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية المتميزاتاحيائيسما دريد فاضل احمد49591322422032086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.8895.41ثانوية المتميزاتاحيائيسما مهند جاسم عوده49601322422032087

كلية الطب/الجامعة العراقية699.6899.95ثانوية المتميزاتاحيائيسوزان هاشم هادي موسى49611322422032088

كلية الطب/جامعة بغداد710.36101.48ثانوية المتميزاتاحيائيشمس حامد شاكر لفته49621322422032089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.48100.21ثانوية المتميزاتاحيائيشمس صالح ستار محمود49631322422032090

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42ثانوية المتميزاتاحيائيشمس محمد عبد الحميد كريم49641322422032091

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.44100.63ثانوية المتميزاتاحيائيشمس محمد علي نجيب49651322422032092

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية المتميزاتاحيائيشهد اسماعيل جليل علي49661322422032093

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.4489.06ثانوية المتميزاتاحيائيشهد سعد امير شهاب49671322422032094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية المتميزاتاحيائيشيرين احسان صبار مزهر49681322422032095

كلية العلوم/جامعة بغداد623.1289.02ثانوية المتميزاتاحيائيشيرين عماد عبد الرزاق وهيب49691322422032096

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين672.6096.09ثانوية المتميزاتاحيائيصفا محمد جعفر حمود49701322422032097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.4885.21ثانوية المتميزاتاحيائيطيبة فراس عبد الحميد عبد اللطيف49711322422032098

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.5299.36ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه لؤي عبد الكريم عبد الجليل49721322422032099
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كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.68100.67ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه ناصر ابراهيم عبد الرزاق49731322422032101

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه نزار عبد هندي49741322422032102

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0891.30ثانوية المتميزاتاحيائيعائشه مجيد آوهيب شبيب49751322422032103

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية المتميزاتاحيائيعائشه محمد حازم محمد نوري49761322422032104

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.7297.53ثانوية المتميزاتاحيائيعال عامر محمد اسعد49771322422032105

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85ثانوية المتميزاتاحيائيغدير جسام محمد ابراهيم49781322422032107

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.2087.60ثانوية المتميزاتاحيائيغدير علي محمد قدوري49791322422032108

كلية الطب/جامعة بغداد706.84100.98ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد عبد المجيد احمد49801322422032109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.1670.45ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد محمود فارس49811322422032110

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه سيف محمد عباس49821322422032111

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.2883.75ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه صباح عبد الرزاق مسلم49831322422032112

كلية الطب/جامعة تكريت695.3699.34ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عثمان عبد الهادي محمود49841322422032113

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.6099.51ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مازن كاظم رؤوف49851322422032115

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد سليم عباس49861322422032117

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.8083.69ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد صالح جاسم49871322422032118

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.5290.93ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه موفق عباس صبري49881322422032119

كلية الطب/جامعة ديالى698.6099.80ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه وسام سعيد عاصي49891322422032120

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية المتميزاتاحيائيفرح حسين حسن علوان49901322422032122

كلية الصيدلة/جامعة بغداد699.6099.94ثانوية المتميزاتاحيائيفرح رمزي حقي احمد49911322422032123

كلية اللغات/جامعة بغداد600.2885.75ثانوية المتميزاتاحيائيقمر مثنى سعدي محمود49921322422032124

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0495.72ثانوية المتميزاتاحيائيقنوت حسين منعم جواد49931322422032125

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.2096.74ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر عبد اللطيف عبد االمير عبد الساده49941322422032126

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية المتميزاتاحيائيلمى قيس محمد درب49951322422032127

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية المتميزاتاحيائيلينه ضياء خليل عيسى49961322422032128

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.9697.57ثانوية المتميزاتاحيائيماريه حاتم كريم غياض49971322422032129

كلية الطب/جامعة بغداد707.84101.12ثانوية المتميزاتاحيائيمتاب احمد حردان عبد49981322422032130

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.3699.77ثانوية المتميزاتاحيائيمروه محمد احمد صالح49991322422032131

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية المتميزاتاحيائيمريم زيد صالح ابراهيم50001322422032133

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سرحان امه خان يحيى50011322422032134

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سيف سعد زكي50021322422032136

كلية العلوم/جامعة بغداد642.4891.78ثانوية المتميزاتاحيائيمريم شوقي ماهر عبد هللا50031322422032137

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية المتميزاتاحيائيمريم طه ناصر حويض50041322422032138

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.4496.92ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ظافر محمد علي حميد50051322422032139

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد658.8894.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عادل محمد ثابت حامد50061322422032140

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.3696.34ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عمار عبد السالم عبد الرزاق50071322422032142

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.4491.06ثانوية المتميزاتاحيائيمريم فؤاد صبار حميد50081322422032143

كلية العلوم/جامعة بغداد644.6092.09ثانوية المتميزاتاحيائيمريم كريم رشيد خليل50091322422032144

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.2083.31ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد عبد الرضا حطاب50101322422032145

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد فاضل ابراهيم50111322422032146

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.92100.85ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مروان صباح ياسين50121322422032148

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.6895.67ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مهند حسن احمد50131322422032149

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.2892.75ثانوية المتميزاتاحيائيمفاز هشام فاضل محمود50141322422032151

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.36100.62ثانوية المتميزاتاحيائيمالك احمد عقيل مسلم50151322422032152

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حسين طالب علي50161322422032154
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0495.15ثانوية المتميزاتاحيائيمنار علي رحومي حميد50171322422032155

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.7694.68ثانوية المتميزاتاحيائيمنار مؤيد عباس فاضل50181322422032156

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.4898.64ثانوية المتميزاتاحيائيمنيه اشرف خويلد صديق50191322422032157

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0499.58ثانوية المتميزاتاحيائيمينا خالد عبد الرزاق احمد50201322422032159

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.6098.37ثانوية المتميزاتاحيائيمينا عبد الرزاق سامي عبد المجيد50211322422032160

كلية الطب/الجامعة العراقية700.76100.11ثانوية المتميزاتاحيائيمينا علي محمد عبد القادر50221322422032161

كلية الطب/جامعة بغداد708.92101.27ثانوية المتميزاتاحيائيمينا محمد عبد الوهاب عبد الستار50231322422032162

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.9698.85ثانوية المتميزاتاحيائيمينه فراس هوبي محمد50241322422032163

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية679.3697.05ثانوية المتميزاتاحيائينادين حيدر عبد الكريم راضي50251322422032164

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية651.9693.14ثانوية المتميزاتاحيائينبأ محمد طالب محمود50261322422032165

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائينبأ هادي علي طه50271322422032166

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.8890.55ثانوية المتميزاتاحيائينور اثير مقداد جميل50281322422032167

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.1697.88ثانوية المتميزاتاحيائينور شهاب ثابت شهاب50291322422032168

كلية الطب/جامعة بغداد707.76101.11ثانوية المتميزاتاحيائينور طالل وليد عبد الرحمن50301322422032169

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.6492.52ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد صابر علي50311322422032170

كلية الطب/الجامعة العراقية699.5299.93ثانوية المتميزاتاحيائينور هيثم فاضل محمود50321322422032171

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.1299.45ثانوية المتميزاتاحيائينور وسيم محمد شاكر50331322422032172

كلية الطب/جامعة النهرين703.88100.55ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر احمد كامل جاسم50341322422032174

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0488.29ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر بشار سيف الدين خليل50351322422032175

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573.2081.89ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر عبد الكريم عايد محسن50361322422032176

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.4896.07ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر منار عبد االمير سهيل50371322422032177

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.4499.92ثانوية المتميزاتاحيائيهبه محمود يوسف رشيد50381322422032178

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيهدى مبدر مهدي صالح50391322422032179

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.4495.78ثانوية المتميزاتاحيائيهناء مصطفى وداد محمد50401322422032180

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية المتميزاتاحيائيودق خالد يحيى محمود50411322422032181

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00ثانوية المتميزاتاحيائيياسمين عامر جالل جواد50421322422032182

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.1299.45ثانوية المتميزاتاحيائييسر فراس عبد علي منشد50431322422032183

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية الرشد للبناتاحيائيآيات عبد علي عبد الحسين حميدي50441322422033001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الرشد للبناتاحيائياالء علي رحمن خضر50451322422033003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الرشد للبناتاحيائيبنين ثائر كريم صبري50461322422033006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الرشد للبناتاحيائيبنين علي حمد مفتن50471322422033007

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الرشد للبناتاحيائيبنين محمد واراني علي50481322422033009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية الرشد للبناتاحيائيبنين وسام محمد علي50491322422033010

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية الرشد للبناتاحيائيتبارك محمد سعيد عليوي50501322422033012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الرشد للبناتاحيائيتبارك وليد راضي سعيد50511322422033013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الرشد للبناتاحيائيحنين حيدر كاظم محسن50521322422033015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الرشد للبناتاحيائيحوراء أحمد حلو فنجان50531322422033016

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء احمد فيصل سعدون50541322422033026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء رفيق فاضل دليل50551322422033029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء ستار جبار شامي50561322422033030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء محمد رمضان حمادي50571322422033032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء ميثم راسم عبد علي50581322422033033

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب زهير عبد الساده عبد هللا50591322422033034

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب علي صخر صدام50601322422033037
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب محسن صكر فندي50611322422033039

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الرشد للبناتاحيائيزينب يوسف اسماعيل العيبي50621322422033041

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الرشد للبناتاحيائيساره بشار عويد فريح50631322422033042

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الرشد للبناتاحيائيسرى سهيل عبد الزهره شلش50641322422033044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيفاطمه ماجد جبار زيدان50651322422033053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الرشد للبناتاحيائينبأ حسن مرار هويدي50661322422033058

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الرشد للبناتاحيائينبأ محمد شريف عايد50671322422033059

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43اعدادية الرشد للبناتاحيائينور عصام اكرم هاشم50681322422033063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية الرشد للبناتاحيائيهاجر رحيم راضي سفيح50691322422033064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائياستبرق ياس خضر مهدي50701322422034002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائياسراء منعم حسين عبد50711322422034003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيامنة اركان خميس مهدي50721322422034006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيايات علي احمد عبد هللا50731322422034007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك علي سهيل نجم50741322422034011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحنين صالح احمد جاسم50751322422034012

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرنا ابراهيم قيس شهاب50761322422034016

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل541.0077.29ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب خالد ماجد حسين50771322422034020

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد ماجد عبد الحسن عذوب50781322422034027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشيماء عبد صالح شكور50791322422034028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران عبد الوهاب صبيح ابراهيم50801322422034034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد عبد50811322422034036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية664.0094.86ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة ظاهر حبيب خضير50821322422034038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائينبأ جبار حسين كاظم50831322422034043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0089.86ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائينور الشمس نجم عبد محمود50841322422034045

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياسراء ذياب غانم برجيل50851322422035006

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياالء قاسم كريم حسن50861322422035008

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياماني نجم عبد المجيد احمد50871322422035012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايات عقيل بشير حسن50881322422035015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبنين فالح سلمان فارس50891322422035024

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبيداء بشار فرحان سعيد50901322422035025

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيتبارك محمد فريح عوده50911322422035032

كلية التمريض/جامعة تلعفر635.0090.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيجنان حربي ضيفان خلف50921322422035033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيجنان رياض حسن علي50931322422035034

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيحوراء علي عبد المجيد محمود50941322422035044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيحوراء محمد علي خفي50951322422035047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيختام زهير عيسى فياض50961322422035049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيذكرى احمد حسين فنجان50971322422035052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرحمه احمد حسين فنجان50981322422035053

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرسل رائد تايه دبيس50991322422035054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرسل كريم حسن نصيف51001322422035056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرغد عباس ابراهيم حمد51011322422035058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرغد عمار عيسى فياض51021322422035059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرفل ناظم عبد الكريم عبد الخضر51031322422035063

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرقيه عباس هاشم شنيور51041322422035064
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كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء حكمت ابراهيم حسين51051322422035072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء ستار كريم حسن51061322422035073

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء عمار اياد جواد51071322422035076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء محسن علي حسين51081322422035077

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العباس وناس51091322422035078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب اياد احمد عزيمة51101322422035082

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب خضر عبد الرحيم حمدان51111322422035085

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب هادي زامل جبر51121322422035091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسجى محمود جاسم موسى51131322422035096

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت607.0086.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيشروق زهير عيسى فياض51141322422035098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيطيبه باسم فاخر حسان51151322422035104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعلياء فالح مهنيو نعمه51161322422035109

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه امير ضياء عبد الحميد51171322422035112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد الهادي سهيل51181322422035116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه عبد الحليم محمد طالب شعالن51191322422035117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم ناصر51201322422035120

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيقمر علي اسماعيل محمد51211322422035124

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم حيدر عبد االمير حسن51221322422035126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم علي كشكول كاطع51231322422035128

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم عمار عبد محمود51241322422035129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم يونس حنون مطر51251322422035131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمالك علي ماشاف غافل51261322422035136

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0086.14اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمالك مقداد داود احمد51271322422035137

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمنى عقيل يوسف سعدي51281322422035138

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ خالد حميد حسن51291322422035140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ سالم ماجد رحمان51301322422035141

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ محمد صالح كاظم51311322422035142

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينور الهدى ذياب غانم برجيل51321322422035145

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهاجر محمد حسين بريو51331322422035150

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهدى احمد زيدان محمد51341322422035152

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهديل صباح هادي رزوقي51351322422035154

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهمسه محمد علي عباس51361322422035155

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائياريام عدنان عبد الكريم جاسم51371322422036003

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل588.0084.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائياسماء علي ياسين عباس51381322422036005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيانفال علي محمد حسين51391322422036008

كلية اللغات/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائياية نزار عزيز محمد51401322422036009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى536.0076.57ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايالف اياد علي إبراهيم51411322422036010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايالف محمود محي وساف51421322422036011

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايه اركان سعيد عطيه51431322422036013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيتبارك عبد القادر إبراهيم حسين51441322422036018

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيتبارك وليد عباس وساف51451322422036019

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0083.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيحنين رائد فاضل دعاج51461322422036023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرسل فاضل محمود حسون51471322422036027

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرسل منقذ كريم جاسم51481322422036028
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرنده رعد خميس ذياب51491322422036029

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرواسي فاروق حسن رفيع51501322422036030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرويدة لطيف ناجي جاسم51511322422036031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزهراء باسم رشيد زوبع51521322422036033

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0081.14ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزينب عبد الودود معتوك عبد القادر51531322422036037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزينه حيدر محمد جواد51541322422036038

كلية التمريض/جامعة تكريت641.0091.57ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيسبأ خالد عادل عباس51551322422036043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيسفانه حسين محمد ويس51561322422036044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيكوثر رحيم عبد اللطيف محمد51571322422036065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيمريم حميد محمد صالح51581322422036067

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيمريم لطيف فنوص حمادي51591322422036069

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيموج جاسم محمود علي51601322422036073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيهاله حقي عزيز محمد51611322422036079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيتبارك جابر جوامير عباس51621322422037003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيتقى علي عبد الكريم خضير51631322422037004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين584.0083.43الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيرغد ثامر جبار مجيد51641322422037007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء عباس هاشم محمد صالح51651322422037008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب عبد السالم احمد محمد51661322422037010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب فراس خضر عباس51671322422037011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيساره فارس رزاق هادي51681322422037012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيسحر فارس جمعه احمد51691322422037013

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيغفران محمد مكي مهدي51701322422037014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه سعد صدام جبار51711322422037016

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين561.0080.14الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه فراس خضر عباس51721322422037018

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيماجده حازم عبد الكريم عباس51731322422037021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائينور ناصر هاشم حسن51741322422037022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيأفنان عدنان عادل حسن51751322422038001

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين664.0094.86ثانوية طيبة للبناتاحيائيأيه جميل أحمد سايه مير51761322422038002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية طيبة للبناتاحيائيايناس رائد عبد الكريم حسين51771322422038005

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية طيبة للبناتاحيائيايه وعد انور كاظم51781322422038006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية طيبة للبناتاحيائيحوراء جميل ابراهيم عبد هللا51791322422038011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية طيبة للبناتاحيائيحوراء شوقي عبد الكريم حامي51801322422038012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية طيبة للبناتاحيائيرانيه وليد طارق حسين51811322422038016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية طيبة للبناتاحيائيرقيه فراس خليل جواد51821322422038017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية طيبة للبناتاحيائيريم زياد عبد الكريم اسماعيل51831322422038019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء أحمد قاسم جاسم51841322422038020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء عمران فرمان محمد51851322422038023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء لفته كاظم فارس51861322422038025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم غضبان51871322422038027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية طيبة للبناتاحيائيزينب قيس نظر علي ملك علي51881322422038031

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية طيبة للبناتاحيائيشيماء محمود عبد الكريم عبد القادر51891322422038035

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية طيبة للبناتاحيائيصبا عباس نامدار الفت51901322422038036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية طيبة للبناتاحيائيكوثر عبد الرضا علي اكبر51911322422038041

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيمروه مهدي عبود مهدي51921322422038043
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم حيدر محمد غالم51931322422038044

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم سعدي مهدي صالح51941322422038045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية طيبة للبناتاحيائيمنار ياسر حقي اسماعيل51951322422038047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية طيبة للبناتاحيائيهاجر فارس عيدان اسود51961322422038048

كلية الطب/جامعة بغداد708.52101.22ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيأماني محمد هاشم جعفر51971322422039003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيآيه شهاب احمد نايل51981322422039005

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية649.6892.81ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيأيه صالح خضير جوير51991322422039006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيآيه عبد الناصر حسن علوان52001322422039008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيآيه ليث عبد اللطيف عبد الجبار52011322422039010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.1298.02ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيابهى شاكر كاظم كاطع52021322422039011

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياساور اسامة صبحي حمودي52031322422039012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياستبرق شاكر سلمان عبد الرضا52041322422039014

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياسراء اسامه محمد حسين52051322422039015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائياالء ضياء محمد نوري عبد الرزاق52061322422039018

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيامنه مصطفى عبد الستار عبد الجبار52071322422039021

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيانجي محمد ابراهيم راضي52081322422039023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايفين نجاح اسماعيل شاكر52091322422039028

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايالف حافظ عيسى حسين52101322422039029

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية687.9298.27ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايه عبد االمير سعيد رشيد52111322422039033

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايه محمد طلعت محمد52121322422039035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.8498.55ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيبان رائد حميد موسى52131322422039036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيبان صالح مهدي محيسن52141322422039037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيبسمة عبد الكريم علي حسين52151322422039039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيبنين احمد سالم عوفي52161322422039040

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك علي مهدي عطا52171322422039045

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.6099.80ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتبارك ميمون حبيب سلمان52181322422039046

كلية الطب/جامعة نينوى695.2899.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتسنيم خالد عبد هللا قدوري52191322422039048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتسنيم عمر علي عزيز52201322422039049

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتقى حيدر رحيم حيدر52211322422039050

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتقى فراس رشيد مجيد52221322422039052

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيتمارة سامي حميد عبد المجيد52231322422039053

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيجمانه رياض عبد الرزاق لفته52241322422039054

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0089.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيجنات زيد اسماعيل مصطفى52251322422039057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.6463.38ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيحوراء امجد احمد عزيز52261322422039060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيحوراء عامر كامل خليل52271322422039062

كلية العلوم/جامعة بغداد645.6092.23ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه حسن منصور كاظم52281322422039067

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه عمر مازن حسن52291322422039068

كلية الطب/الجامعة العراقية701.76100.25ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه محمد شهاب حمد52301322422039069

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0094.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه محمود عبد الكريم علي52311322422039070

كلية االعالم/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدانيه وليد حسين كيطان52321322422039071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديما علي محمد ابراهيم52331322422039072

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديمة هشام عبد اللطيف نعمان52341322422039073

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم657.5293.93ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيديمه رامي اثير طه52351322422039074

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيدينا صالح عبد الرحمن عبد52361322422039077
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.2892.18ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرؤى اسامه اكرم حسين52371322422039079

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرانيه مشرق صباح عبد الهادي52381322422039082

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرحمة ذياب حسين نايل52391322422039083

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرزان سهيل شهاب علوان52401322422039084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرسل مولود فاضل محمد52411322422039086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية629.0089.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرغد بهاء محمد علي52421322422039087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرفل عدنان مجيد محيسن52431322422039088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى380.0054.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرفل فهد زوين عبد النبي52441322422039089

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.2498.75ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرقيه احمد نجم عبد هللا52451322422039090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرقيه حيدر عبد المجيد راضي52461322422039091

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيروز سعد سعد هللا علي52471322422039096

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيرونق عدي مزهر سلمان52481322422039097

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيريم عباس علوان امين52491322422039100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء احمد شهاب احمد52501322422039102

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء حامد حسن علي52511322422039103

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء سرمد هادي صالح52521322422039106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية640.2891.47ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء علي كاظم روضان52531322422039109

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزهراء لؤي محسن محمد52541322422039113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب ثامر رشيد حسن52551322422039116

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب عباس احسان عبد الصمد52561322422039120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب علي عباس محسن52571322422039121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب ماجد شنيشل باش52581322422039122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.5684.22ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب محمد عبد الكريم حميد52591322422039124

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينب نوري جابر علي52601322422039126

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيزينه حسين علي جاسم52611322422039127

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0089.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسارا عامر سلمان نايل52621322422039128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسارة احمد عطيه ابراهيم52631322422039129

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسارة محمود حافظ عبد الرزاق52641322422039131

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيساره رائد جميل عباس52651322422039132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيساره قاسم تايه مسعود52661322422039134

كلية الزراعة/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسالي عبد الرحمن ابراهيم علي52671322422039137

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجى عامر عسل زيدان52681322422039138

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.5268.22ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجى عمار متعب احمد52691322422039139

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسجى وليد ابراهيم داود52701322422039140

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسراء يسار عادل ضياء52711322422039141

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم517.0073.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسما سالم حسن حمد52721322422039145

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسما فالح حسن محمد52731322422039146

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسناريا سنان محمود عبد الرحمن52741322422039151

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيسناريا صالح مهدي صالح52751322422039152

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشمس اسامه خزعل حواس52761322422039153

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشمس خالد جبار جاسم52771322422039154

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0088.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشمس علي محمد ابراهيم52781322422039156

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشمس منعم مزعل منشد52791322422039157

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشهد قصي محمد صالح خليل52801322422039158
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشيرين نصيف جاسم سعودي52811322422039160

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيشيماء نبيل احمد عبد الرحمن52821322422039161

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيطيبه مهدي صالح جمال52831322422039169

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيعائشه بشار جمعه عمران52841322422039170

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0089.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيعائشه رافت جاسم محمد52851322422039171

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت551.0078.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيعذراء نجم عبد هللا مطر52861322422039173

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.2898.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيعال خضير عباس جبر52871322422039174

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.2898.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيغادة مازن محمود صالح52881322422039176

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0079.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيغدير حيدر عبد االمير سلمان52891322422039179

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.2093.03ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيغصون خالد محمد قدوري52901322422039182

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد هاني جاسم52911322422039183

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0068.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه باز عبد القادر زياد52921322422039185

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه باسم فالح عبد الحميد52931322422039186

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.4895.64ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد السالم صبحي اسماعيل52941322422039189

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه عراق حاتم كاظم52951322422039191

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه علي غني جواد52961322422039192

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه فالح حسن وادي52971322422039195

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه ماجد شنيشل باش52981322422039196

كلية التمريض/جامعة بغداد678.1296.87ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد52991322422039198

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد صباح خضير53001322422039199

كلية الطب/جامعة النهرين703.92100.56ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح حازم ابراهيم شهاب53011322422039202

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح حسن توفيق مهدي53021322422039203

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح حسين علوان جاسم53031322422039204

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح سامر خضير غالب53041322422039205

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية637.0091.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيفرح عقيل كاظم عبد الساده53051322422039206

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيكوثر رعد نوري عبد الكريم53061322422039210

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيالنا طاهر احمد محمد53071322422039211

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين640.3691.48ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلبنى حيدر سبتي جمعه53081322422039212

كلية العلوم/جامعة بغداد647.6092.51ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلجين محمد عبد الكريم محمد53091322422039213

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلينا ليث نعمان داود53101322422039216

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلينة احمد سبع خميس53111322422039217

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيلينه مازن شاكر محمود53121322422039218

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيماريا علي مهدي صالح53131322422039219

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيماريه براء محمد بهجت احمد53141322422039221

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمروج نبيل طارق محمود53151322422039222

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.6896.67ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمروه صفاء محسن حسن53161322422039223

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم اسعد محمود فتحي53171322422039226

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم حسين علي مجيد53181322422039229

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم داخل عبد محمد53191322422039231

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم عدي لطيف شكور53201322422039234

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم علي حسن علوان53211322422039235

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم عمار كاظم مسلم53221322422039237

كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم قصي وليم فرج53231322422039239

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم كاظم داود زري53241322422039240
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم لؤي كمال منصور53251322422039241

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم محمد عزيز حسن53261322422039244

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمريم منذر مكي رضا53271322422039247

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.6897.81ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمالك عدنان علي جبر53281322422039248

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمنار احمد خضير عباس53291322422039250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمنار رسول حبيب حسن53301322422039251

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0069.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمنار قصي قيس اسماعيل53311322422039253

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمنار مصطفى احمد سلمان53321322422039254

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمها محمد احمد فدعم53331322422039256

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيميسم ابراهيم يونس طه53341322422039259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيميسم سلمان عبود محمد53351322422039260

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينا بكر علي عزيز53361322422039262

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينا مهدي محمد اسماعيل53371322422039264

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيمينه اسامة محمود عبد هللا53381322422039265

كلية طب االسنان/جامعة بغداد701.00100.14ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينادين محمود محمد نجيب احمد53391322422039266

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينبأ اياد عبد الكريم زيدان53401322422039269

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينرجس علوان هادي مهدي53411322422039274

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0093.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينهى خالد ابراهيم عبد الرحيم53421322422039276

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.04100.72ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور حسين علي عبد53431322422039280

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور عالء حسين محمود53441322422039282

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور فؤاد راهي عبطان53451322422039283

كلية الطب/جامعة نينوى695.2899.33ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور فراس دريد عباس53461322422039284

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور مظفر نعمان ثابت53471322422039287

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينور هيثم عبد السالم محمد53481322422039288

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينورا ثامر عبد هللا محمد53491322422039290

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينوران عبد الحليم ابراهيم عباس53501322422039291

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينورهان حكمت حسن داود53511322422039292

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائينورهان عبد الرزاق قاسم محمود53521322422039294

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر جمال عبد الباقي اسماعيل53531322422039297

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية642.4091.77ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر زياد طارق عبد المجيد53541322422039298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر طه عليوي حسين53551322422039299

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية683.8497.69ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر كامل عبد الحسين حاجم53561322422039301

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر محي عزيز ناصر53571322422039302

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر معن عبد الكريم حسين53581322422039303

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهاجر مهند ازور صالح53591322422039304

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهبه عبد الجبار محمد حمدان53601322422039308

كلية التمريض/جامعة بغداد684.5297.79ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهدى سعد صالل سرحان53611322422039309

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية677.0096.71ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهدى مؤيد صالح هادي53621322422039310

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيهديل محمد لفته سلمان53631322422039312

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.6484.09ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيودق حسام هاشم خزعل53641322422039317

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيودق عمار حميد مطلك53651322422039318

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيوقار ليث طالل نوري53661322422039320

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيينار يالجين يوسف صالح53671322422039326

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.1698.17ثانوية الحريري للمتميزاتاحيائيايه علي عبد الرزاق علي53681322422039327
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قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآمنة نظير زغير مذكور53691322422040001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيأمنه عباس عيال حسن53701322422040003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيأية محمود صدام جلوب53711322422040005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائياستبرق يحيى جبار ماضي53721322422040008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء عصام حسن رمضان53731322422040010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيامنيه فالح شرهان حافظ53741322422040017

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات باسم دواي محيبس53751322422040018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه عامر لعيبي كاظم53761322422040027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه محمد ابراهيم حماد53771322422040028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنت الهدى صباح خضير سمسم53781322422040030

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين اياد محمد حسن53791322422040035

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين حامد عبد الحسن عبد هللا53801322422040037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0090.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك سعد صالح جمعه53811322422040046

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك غسان كاطع خليفه53821322422040048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين عبد السالم عارف خلف53831322422040054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحواء حسين عبد ثابت53841322422040055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء رائد زوير عليوي53851322422040058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء رشيد الزم حسين53861322422040059

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء رضا مزهر شنيشل53871322422040060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء سعد لطيف داغر53881322422040061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء عدنان مفتن حسين53891322422040062

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيدعاء محسن علي علي53901322422040066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل جبار عطشان سلمان53911322422040074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقيه محمد كاظم مريخ53921322422040081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيريام علي سعد فرج53931322422040089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء حسن فاخر سريد53941322422040098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء رحيم صالح جاسم53951322422040100

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء رفعت خليفه صالح53961322422040101

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء سعد نواف عبد53971322422040104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء سمير صاحب الزم53981322422040105

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي حسين فرج53991322422040113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي كاظم احمد54001322422040114

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0069.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء فخري حيدر موحي54011322422040117

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت646.0092.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء ناصر كعود رحمن54021322422040123

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء هادي صدام حنون54031322422040124

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية519.0074.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء هاشم سيد كريز54041322422040126

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب جبار زناد زاير54051322422040131

كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0071.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي قاسم سدخان54061322422040138

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب غسان زهراو محيبس54071322422040140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0062.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب قصي جبر منصور54081322422040142

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب هشام حمود بداي54091322422040145

كلية الزراعة/جامعة المثنى430.0061.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسارة حافظ غالب عكلة54101322422040146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسارة حيدر شكير شالل54111322422040147

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسارة كاظم حسن مرهون54121322422040150
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى سالم يونس صبيح54131322422040153

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى علي حسون ياسين54141322422040154

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسميه كاظم حسين فجاج54151322422040157

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشفاء جبار حبيب فرج هللا54161322422040159

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشمس علي محمد حسين54171322422040160

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشهد محمد هادي كاظم54181322422040164

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى اسماعيل عبيد ماري54191322422040166

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0099.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبة جبار زناد زاير54201322422040169

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه الزهراء ليث عبود ذياب54211322422040170

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء هيثم طالب شاكر54221322422040175

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير احمد كريم طعمة54231322422040177

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاتن رشيد حميد خفيف54241322422040181

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه احمد جعفر عزيز54251322422040183

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0068.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه حسن جبر وهيب54261322422040185

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه رياض محسن فرج54271322422040189

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى622.0088.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة سمير احمد جاسم54281322422040191

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عباس حميد مهدي54291322422040194

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه مجدي عبد مزبان54301322422040200

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه محمد طعمه جبر54311322422040201

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفرح سعد محمد زاير54321322422040206

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيكوثر بالل ناصر حسين54331322422040208

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيلبنى عبد العزيز هاشم شاطي54341322422040210

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عبد الكريم قاسم مجيد54351322422040218

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عالء صالح حنش54361322422040219

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم محمد جاسم ثامر54371322422040224

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم مرتضى حاتم عباس54381322422040226

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمينا عمار محمد عالوي54391322422040235

كلية اآلداب/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ جاسم محمد علي عبد الهادي54401322422040237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ عبد هللا شايع حمد54411322422040241

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبا كريم احمد كاظم54421322422040242

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينجاة رشيد محمود جبر54431322422040243

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية505.0072.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينرجس صادق جبار سعيد54441322422040246

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينرجس علي جمعه شرهان54451322422040248

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائينرجس محمد خلف حافظ54461322422040249

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينغم رسول صابر راضي54471322422040251

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى احمد قاسم حمد54481322422040254

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى جواد جباري تعيب54491322422040255

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى خليل كاطع نجار54501322422040257

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى رياض قاسم حمودي54511322422040258

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى علي جبار عبد هللا54521322422040259

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى علي جداح حسن54531322422040260

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى قاسم حسين علوان54541322422040261

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور صباح فارس عذار54551322422040264

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور عبد الرسول جبار خلف54561322422040265
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور عبد هللا عبد الرضا رجب54571322422040266

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور علي عبود عبد الرضا54581322422040267

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهاجر حسن عبد الواحد يزل54591322422040270

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهاجر سليم داود خضر54601322422040271

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبه هللا حسين جنف شمكلي54611322422040272

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبه حمزه حميد ابراهيم54621322422040273

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهبه علي حميد كاظم54631322422040275

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهديل رياض كاظم محسن54641322422040280

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوديان ارشد خليفه صالح54651322422040282

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوفاء سهيل حيدر نعمه54661322422040283

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الفردوس للبناتاحيائييسرى احمد علي عبد54671322422040284

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيارز احمد زهير رضا54681322422041002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57االعدادية المركزية للبناتاحيائياية مشتاق طالب حمد54691322422041005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43االعدادية المركزية للبناتاحيائيتبارك عمر خليل مخيبر54701322422041007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86االعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء عالوي داود سلمان54711322422041011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71االعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء محمد ناصر عبد الحسين54721322422041013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86االعدادية المركزية للبناتاحيائيرغده علي كاطع جابر54731322422041017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيرفل مصطفى نافع عباس54741322422041018

كلية العلوم/جامعة بغداد665.0095.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيرنا احمد مهدي اسود54751322422041021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14االعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء سالم جبار عبد54761322422041022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43االعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب محمد عبد السيد محمد54771322422041024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43االعدادية المركزية للبناتاحيائيسارة رضوان احمد محمد54781322422041025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57االعدادية المركزية للبناتاحيائيعذراء عبد الكريم احمد علي54791322422041027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00االعدادية المركزية للبناتاحيائيهبة محمد هاشم جاسم54801322422041039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية االفكار للبناتاحيائياسراء جاسم محمد سكران54811322422042002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية االفكار للبناتاحيائيتبارك عامر صالح احمد54821322422042005

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية االفكار للبناتاحيائيرقيه مالك جاسم محمد54831322422042008

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية االفكار للبناتاحيائيرواء محمود رشيد عبد54841322422042009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية االفكار للبناتاحيائيزهراء ياسر فيصل كاظم54851322422042011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية االفكار للبناتاحيائيغسق حسين برهان عباس54861322422042014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية573.0081.86ثانوية االفكار للبناتاحيائيغفران عالء طه عسل54871322422042015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية االفكار للبناتاحيائيفريال عالء رحيم عبد54881322422042016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد700.60100.09ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآمنه بهجت عبد الرحمن ابراهيم54891322422043002

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.8899.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسيا مهند عبد المجيد عبد القادر54901322422043005

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيافنان جهاد عالي نعيثر54911322422043006

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياالء باسل محمد بلكت54921322422043008

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.8899.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنه عباس فاضل مهدي54931322422043009

كلية العلوم/جامعة بغداد682.9697.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايالف غضبان عبد الرحمن علي54941322422043010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0497.01ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايالف وائل عبد الوهاب احمد54951322422043011

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه جمال عباس احمد54961322422043012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.3297.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه عيسى حسين شناوه54971322422043013

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0884.44ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه محمد حطاب راضي54981322422043015

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبتول سعد عبد الباقي محمد امين54991322422043017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.4495.92ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبراء هيثم عبد دراج55001322422043018
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كلية العلوم/جامعة بغداد639.8491.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك رعد عبد الرزاق عبد55011322422043021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى535.6076.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك عقيل محمود جهاد55021322422043024

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية661.5694.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك علي مكي جابر55031322422043025

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0496.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك محمد صبحي عبد الغفور55041322422043027

كلية الطب/جامعة بابل701.60100.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك هشام اسماعيل مغير55051322422043029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية629.6889.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتراقي فريد محمد سعيد سيف هللا55061322422043030

كلية الطب/جامعة سومر698.0099.71ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتقى أحمد عاشور جعاز55071322422043031

كلية الطب/جامعة بغداد709.68101.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتقى زهير عاشور هاشم55081322422043032

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.2899.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجنات فراس فاضل رشيد55091322422043034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية523.0074.71ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء احمد حنون مجيد55101322422043036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0485.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء حاتم كريم موسى55111322422043037

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء حسين رمضان عبد الواحد55121322422043038

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء صالح مهدي حمود55131322422043039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.6892.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء فاضل سعدون نوري55141322422043040

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء كاظم غالم عوازلي55151322422043041

كلية التمريض/جامعة تكريت655.6093.66ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء نعمان عباس مرجان55161322422043042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.76100.39ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء ياسر حمود كاظم55171322422043043

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.4898.21ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانيا اياد يارولي بيجان55181322422043044

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية578.0082.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانيه عصام ناظم صالح55191322422043046

كلية العلوم/جامعة بغداد644.9292.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانيه نصير كريم قاسم55201322422043048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.92100.27ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدعاء امير عبود مفتن55211322422043049

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم558.9679.85ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيديما علي جبارى مروح55221322422043050

كلية الطب/الجامعة العراقية700.68100.10ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيديما علي صباح نجم55231322422043051

كلية الطب/جامعة بغداد706.52100.93ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرتاج احمد حسن محسن55241322422043054

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.7295.96ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرحيق فتاح سعيد قنبر55251322422043055

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0898.01ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرزان هدير عدنان ابراهيم55261322422043057

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية649.0892.73ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل عمار محسن حيدر55271322422043058

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.5698.22ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل نجم عبد الواحد اسماعيل55281322422043059

كلية الطب/جامعة نينوى695.1699.31ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرفل علي محمود حسن55291322422043060

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.6093.37ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه احمد غازي سعدون55301322422043061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.8486.83ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه باسم حسن ناصر55311322422043062

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.1687.17ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه باصط صالح علي55321322422043063

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.60100.80ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه حسن عبد النبي داخل55331322422043065

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0895.87ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه حمود جعفر علي55341322422043066

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى683.5697.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه خالد خليفه محمد55351322422043067

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.2895.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرند حيدر كريم محمد علي55361322422043070

كلية الطب/جامعة بغداد707.52101.07ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيروان حارث جعفر موسى55371322422043071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى690.4098.63ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيروان عدنان علي محمد55381322422043072

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.3697.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيروان هاشم عباس محمود55391322422043073

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيريام سمير محمود محمد55401322422043074

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.8099.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيريهام دريد منذر رديف55411322422043077

كلية العلوم/جامعة بغداد654.8493.55ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حسنين شهاب احمد55421322422043079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حسين عبد العال حسين55431322422043080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.6483.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حسين مرتضى رستم55441322422043081
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.88100.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء رحيم خزعل نصير55451322422043082

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.2897.90ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء سالم لفته شامي55461322422043083

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.1298.02ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء سعد شاكر كاظم55471322422043084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء سعد عبود محمد حسن55481322422043085

كلية التمريض/جامعة بغداد667.5295.36ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عدي عباس حمد55491322422043087

كلية الطب/جامعة بغداد710.00101.43ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عقيل جميل عبد55501322422043088

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0897.30ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي جواد حبيب55511322422043089

كلية الطب/الجامعة العراقية700.20100.03ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي مطشر الزم55521322422043090

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.2082.89ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء علي ياسين غني55531322422043091

كلية الطب/جامعة بغداد710.28101.47ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عماد حمود معن55541322422043092

كلية الطب/جامعة ديالى698.3299.76ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عيسى سلوم داود55551322422043093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.5695.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء قاسم هادي محمد55561322422043094

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.4886.21ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء مثنى حسين علي55571322422043095

كلية الطب/الجامعة العراقية699.9299.99ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء محمد خلف قاسم55581322422043096

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.9292.70ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء نزهان علي رشيد55591322422043097

كلية الطب/جامعة بغداد712.52101.79ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب أحمد مانع عبد الزهره55601322422043098

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.2494.61ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب جاسم عبد اللطيف عبود55611322422043099

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عبد الرزاق لعيبي جكل55621322422043102

كلية الطب/جامعة بغداد711.36101.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب علي عبد الهادي مهدي55631322422043104

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.2096.74ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عماد عبد الرحمن عباس55641322422043105

كلية الطب/جامعة بغداد712.68101.81ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب مثنى عبد الرضا جبر55651322422043106

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.4493.35ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب مجيد حميد العيبي55661322422043107

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين687.1298.16ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب نزار صباح رشيد55671322422043108

كلية الطب/جامعة بغداد709.68101.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره حسني مجيد علي55681322422043109

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.6096.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره صالح عبد الحسن حاتم55691322422043110

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.8894.27ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره مازن يونس محسن55701322422043111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية649.8892.84ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره مثنى عفتان عبد هللا55711322422043112

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.2077.89ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره وسام محسن داود55721322422043114

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى617.9688.28ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسالي سرمد عامر نعمان55731322422043115

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.8895.55ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسجى عباس فاضل قاسم55741322422043116

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.6092.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسلسبيل تيسير دوحي علي55751322422043119

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.8899.27ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسما صالح جاسم سندان55761322422043120

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0891.30ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسناريا صفاء حسين علي55771322422043121

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.64100.66ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشدن حيدر فاضل كاظم55781322422043122

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.5699.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشكران مصطفى الزم محمد55791322422043123

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.8894.98ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشمس عمر غصون عبد الوهاب55801322422043124

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.5676.51ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشمس نزار فالح مهدي55811322422043125

كلية التمريض/جامعة تلعفر642.4891.78ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد اياد فالح شريف55821322422043126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد طه محمد محي55831322422043128

كلية الطب/الجامعة العراقية699.8899.98ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد عقيل صابر راضي55841322422043129

كلية الطب/جامعة بغداد707.60101.09ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد عالء حسن خلف55851322422043130

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.6899.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيصابرين عبد القادر عليوي حسين55861322422043131

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.6899.67ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيضحى عامر مجيد هاشم55871322422043132

كلية الطب/جامعة بغداد706.68100.95ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه ميناء عبادي صاحب55881322422043136
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.9683.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيعسل فراس سعد خلف55891322422043138

كلية الصيدلة/جامعة بغداد700.92100.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيعلياء حسين حبيب جعفر55901322422043139

كلية الطب/جامعة بغداد706.28100.90ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيغدير سلمان صابر كريم55911322422043140

كلية العلوم/جامعة كربالء664.3294.90ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيغسق علي عبد الزهره رحمه55921322422043141

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.3275.47ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه ابراهيم حسين عليوي55931322422043143

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.84100.83ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه جمال عباس صالح55941322422043144

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.8081.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين الزم علي55951322422043145

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.9698.57ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه سمير علي احمد55961322422043146

كلية الطب/جامعة ميسان696.2899.47ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد عبد االمير عبد النبي55971322422043147

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.8497.69ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرح احمد خليل رحيم55981322422043148

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.56100.22ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرح مظفر نوري محسن55991322422043150

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.8886.70ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرقان طاهر عبد اللطيف عبود56001322422043151

كلية الطب/جامعة بغداد710.52101.50ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيقمر عالء حسن خلف56011322422043153

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيكوثر عدنان عبد االمير عبد الرسول56021322422043154

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.92100.13ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيلجين علي مهنا صبيح56031322422043155

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين663.3694.77ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيلينا هادي عبد تويه56041322422043156

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم534.2076.31ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمآل محمد خالد محمود56051322422043157

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0886.87ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمروه اركان طالب جواد56061322422043158

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0886.58ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم احمد عباس سهيل56071322422043159

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.6093.94ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم ازهر حسن هادي56081322422043160

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى674.8896.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم جعفر صالح علي56091322422043162

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.6097.66ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم عمر ليث حسن56101322422043163

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.5674.65ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم قصي شكري عبد الرسول56111322422043164

كلية الطب/جامعة بغداد708.28101.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم محمد فيصل محمد56121322422043165

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.4084.20ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم منذر جاسم محمد56131322422043166

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.2089.46ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار هيثم عبد هللا عبد الجبار56141322422043169

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.4897.64ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمي نعيم عطيه بدر56151322422043170

كلية التمريض/جامعة ميسان654.7693.54ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميرا احمد جاسم حسن56161322422043171

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.6888.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمينه عالء عدنان عمران56171322422043173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.7695.97ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ رسول حسين عليج56181322422043174

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.3294.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ عبد الكريم كاظم عيال56191322422043176

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.7698.39ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ عدنان فاضل احمد56201322422043177

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6098.23ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ علي عبد الستار عبد الكريم56211322422043179

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.2097.60ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ منذر سعد سلمان56221322422043180

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.3686.62ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينباء فراس منعم محسن56231322422043181

كلية الطب/جامعة النهرين703.44100.49ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيندى احمد سعدون هادي56241322422043182

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.28100.18ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينرجس زياد علي مايخان56251322422043183

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين650.7692.97ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينمارق كامل محمود عتيوي56261322422043184

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.68100.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى كريم عويز سيد56271322422043185

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور حسين مهدي صالح56281322422043187

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.4499.06ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور خالد سليم ابراهيم56291322422043188

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور طالل حسن كاظم56301322422043189

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.3694.19ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور عبد الكاظم شاكر عباس56311322422043190

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور وسام صالح جعاز56321322422043192
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قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.6094.37ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينورس رياض غازي حمود56331322422043193

كلية العلوم/جامعة بغداد646.8092.40ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهاجر حسين علي عبد االمير56341322422043194

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهدايت احمد فاضل محمد56351322422043195

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.7699.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهمسه علي قاسم شاتي56361322422043197

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.6899.38ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهند محمد قاسم حسين56371322422043198

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهيا قصي لطيف اسماعيل56381322422043199

كلية الطب/جامعة بغداد707.76101.11ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائييسر حسنين صالح حسن56391322422043201

كلية العلوم/جامعة بغداد674.1696.31ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائييسر مازن هاشم كاظم56401322422043202

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.8495.98ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائييم جعفر حسون عبد االمير56411322422043203

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيآيات عمر حسين مشجل56421322422044003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيآيات معد الزم عوده56431322422044004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيآية كامل حربي الفي56441322422044006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايفان طارق رسن جثير56451322422044009

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبتول جاسم عبود حسن56461322422044012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبتول علي جاسم جواد56471322422044013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنت الهدى حسن هاشم مزيد56481322422044015

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنين جاسم نعيمة مشيري56491322422044016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى560.0080.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتقى حسن علي سابط56501322422044018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتقى علي جبار لفتة56511322422044019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيجنات نعيم عبيد مزبان56521322422044020

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيحنين مهند جبار اسماعيل56531322422044022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيخديجة صالح جبر دعير56541322422044024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرانيا فالح عبد الحسن كاظم56551322422044026

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرياحين الزهراء فاضل نجم عبد الحسن56561322422044031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد حاتم محمد56571322422044033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار شياع56581322422044034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم سلمان56591322422044035

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء علي عامر كباني56601322422044039

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ناصر حنش عباس56611322422044044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب خلف جاسم روضان56621322422044051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى541.0077.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشيماء عبد الكريم جبر واشح56631322422044064

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيطيبة ياس خضير عباس56641322422044066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائيغادة عبد الحمزة ابراهيم موزان56651322422044067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيغدير حميد نعمه حسن56661322422044069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة قصي فالح حسن56671322422044073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه سلمان فياض حسن56681322422044075

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم كريم عبادي حاتم56691322422044079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم محمد راضي سلوكي56701322422044080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمالك نجم عبد شنان56711322422044081

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمنار احمد سعد عناد56721322422044082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمنار سلمان خشان شاني56731322422044083

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمينا عواد عباس ناصر56741322422044084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ خميس خالوي مجلي56751322422044085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ كامل كاظم جندر56761322422044087
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كلية التربية للبنات/جامعة كركوك521.0074.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهاجر محمد صبري ابراهيم56771322422044091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهمسة عادل علي غالي56781322422044094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهند باسم مجيد شرهان56791322422044095

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائييقين فاضل عباس راضي56801322422044097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائييقين ناظم جبر علي56811322422044098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيأحالم رعد حسين سلمان56821322422045001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية567.0081.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيأسراء سالم غضبان عبد56831322422045002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيبنين طارق سليمان داود56841322422045010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيجواهر جاسم مراد كريز56851322422045013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين الزم وهم56861322422045014

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيدانيه جاسم جميل وحيد56871322422045015

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيدعاء حيدر صابر عيالن56881322422045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيدالل مؤيد جاسم طه56891322422045019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيرقيه حسن حسين احمد56901322422045020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيرقيه قاسم عجمي وادي56911322422045021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء ثجيل عكار فرج56921322422045023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الزهره كشكول56931322422045026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426.0060.86ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيسجى يوسف يونس فارس56941322422045038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيطيف حسين علي جبر56951322422045044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية المناهل للبناتاحيائياشراق محمد جلوب كاظم56961322422046003

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيافياء ناصر خلف عبد علي56971322422046004

كلية العلوم/جامعة ديالى573.0081.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيايات محمد كاظم عبطان56981322422046010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيايه عباس زبون بشير56991322422046013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيبراء عبد االمير حمادي جالب57001322422046016

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيبنين علي لطيف رزاق57011322422046020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية المناهل للبناتاحيائيبنين فيصل غازي مركب57021322422046021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيتبارك شاكر حمودي فرج57031322422046022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيتماره علي ابراهيم سبع57041322422046024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية المناهل للبناتاحيائيحنين سالم خليل اسماعيل57051322422046029

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيحنين عدنان اسماعيل ابراهيم57061322422046031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيدينا سعد فزع حنك57071322422046038

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت661.0094.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيرسل عبد الحكيم كاظم درب57081322422046042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية المناهل للبناتاحيائيرسل وسام جواد اهليل57091322422046043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية المناهل للبناتاحيائيرقيه ابراهيم سوادي حسن57101322422046044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيرقيه محمد جميل كاظم57111322422046049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيريهام عامر كامل ابراهيم57121322422046051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء حقي اسماعيل ابراهيم57131322422046056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء عباس عبد النبي حنتوش57141322422046057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم انصيري57151322422046061

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء مهند ماهر ضيغم57161322422046062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء هيثم قاسم صغير57171322422046063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء وعد عبد الواحد مهاوي57181322422046064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهره ابو المجد ابراهيم عبد57191322422046065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب رعد كامل سعود57201322422046067
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قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب عبد خلف موسى57211322422046070

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب علي رحيم ابراهيم57221322422046071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب علي صبيح جالل57231322422046072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب محمد خلف عبد علي57241322422046073

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية المناهل للبناتاحيائيساره عماد جاسم كرم57251322422046079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية المناهل للبناتاحيائيسهى محمد صباح محمد57261322422046082

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيشمس سعيد خلف روضان57271322422046083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المناهل للبناتاحيائيصفا صالل عبد الهادي عبد هللا57281322422046085

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيضحى وسيم محمد لفته57291322422046086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيطيبه كاظم حسين كاظم57301322422046087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية المناهل للبناتاحيائيطيبه هشام خليفه عباس57311322422046088

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية المناهل للبناتاحيائيعذراء احمد حسين كاظم57321322422046090

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية المناهل للبناتاحيائيغدير رياض دعير محمد57331322422046096

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي صبيح جالل57341322422046102

كلية التمريض/جامعة ميسان664.0094.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيفرح نهاد محمد خلف57351322422046110

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيكوثر سعد لعيبي فهد57361322422046111

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيمروج عبد الرزاق جبار فالح57371322422046114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم بشار خليل ابراهيم57381322422046115

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم ناجي راضي جواد57391322422046120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية المناهل للبناتاحيائيمنار احمد نجم عبد57401322422046121

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين544.0077.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيموج البحر محمد خلف علي57411322422046123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43ثانوية المناهل للبناتاحيائينرجس محمود قاسم عبد هللا57421322422046128

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى ضياء قاسم عبد هللا57431322422046131

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى طارق صابر حويس57441322422046132

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى طه بدري طه57451322422046133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى عيدان اغنيد مخلص57461322422046134

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى هاني شاكر سلمان57471322422046135

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى هاني محمود كاظم57481322422046136

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57ثانوية المناهل للبناتاحيائينور حسين علي عبد الرزاق57491322422046137

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية المناهل للبناتاحيائينور فالح شعالن محمد57501322422046139

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية المناهل للبناتاحيائيهبه اثير كامل حسن57511322422046142

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية المناهل للبناتاحيائيهدى هشام خليفه عباس57521322422046143

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية المناهل للبناتاحيائيود عبد العباس عبد الحسن نبهان57531322422046145

كلية العلوم/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية النسرين للبناتاحيائيآماني خالد علي احمد57541322422047001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية النسرين للبناتاحيائيزبيده عدنان ابراهيم محمود57551322422047008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية النسرين للبناتاحيائيزهراء احسان رحمه عبد57561322422047009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيزينب عدنان نعمان حسن57571322422047013

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية النسرين للبناتاحيائيصفا فارس مطلك عبد الرضا57581322422047018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيعذراء طالب قاسم عبد السادة57591322422047020

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية النسرين للبناتاحيائيغدير قادر حسين عبد علي57601322422047023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية النسرين للبناتاحيائيغسق قاسم صعب سهيل57611322422047024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيفاطمة قادر حسين عبد علي57621322422047026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية499.0071.29ثانوية النسرين للبناتاحيائيكوثر حيدر قاسم نوري57631322422047028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية النسرين للبناتاحيائينبأ احمد جاسم عباس57641322422047033
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0082.29ثانوية النسرين للبناتاحيائيهبه عالء احمد حسين57651322422047035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيوهج عماد علي احمد57661322422047036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيام البنين مازن جميل بدر57671322422048003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيامال كاطع خلف ثجيل57681322422048004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية زها حديد للبناتاحيائيامنة جاسم كاظم عبود57691322422048005

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيايمان عبد هللا كريم موزان57701322422048013

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86اعدادية زها حديد للبناتاحيائيبسمله مصطفى كامل مدحت57711322422048014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيبلسم عبد هللا زيدان مناحي57721322422048015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتبارك احمد قاسم ذيبان57731322422048019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتبارك وسام عدنان كاظم57741322422048021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتمارة عدي رشيد غايب57751322422048022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0081.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيجمانة محمد منذر جسام57761322422048024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيدنيا عبد االمير ماما حسين57771322422048030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرحمه عبد الكريم جالل جبر57781322422048032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرسل ماهر ناصر حسين57791322422048035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرشا علي جبار سرحان57801322422048038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرغده عباس محمود شاكر57811322422048039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرقيه جمال كاظم عبد علي57821322422048040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيرقيه فراس علي جهاد57831322422048041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزهراء عدي حسين عريبي57841322422048050

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب سعد عباس منصور57851322422048053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسجى عادل صدام جعاتي57861322422048058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسجى عماد عبد الحسين فاضل57871322422048059

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسجى نزار اسماعيل حسن57881322422048060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيشهد رضا جاسم عباس57891322422048063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية زها حديد للبناتاحيائيضحى ابراهيم احمد طه57901322422048066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيعائشه علي جليل عبد الرحيم57911322422048068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائيغدير حسن نوري ناصر57921322422048069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيغدير عامر اسد فتاح57931322422048072

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة رعد مبارك محمد57941322422048074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين كريم جويرب57951322422048078

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة فالح خالد حسن57961322422048080

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة يوسف فاضل حمادي57971322422048083

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفرح خالد احمد طه57981322422048084

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم عبد الكريم علي حسين57991322422048089

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم ياسر طالب ابراهيم58001322422048091

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمالك فراس عبد االمير علوان58011322422048093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية زها حديد للبناتاحيائيملك عادل كاظم حمود58021322422048094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية659.0094.14اعدادية زها حديد للبناتاحيائينبأ اسامه مجيد حميد58031322422048096

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور اثير فاضل عباس58041322422048101

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور خضر عبد الرزاق فتاح58051322422048103

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور ماهر محمود جاسم58061322422048105

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية زها حديد للبناتاحيائيهبة ساجد سعود محمد58071322422048107

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية زها حديد للبناتاحيائيهبه حازم فائق مجيد58081322422048108
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كلية اآلداب/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية زها حديد للبناتاحيائيهديل غسان عدنان حسن58091322422048111

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية679.0097.00اعدادية زها حديد للبناتاحيائيهمسه فؤاد فاروق وادي58101322422048112

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.6898.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيأروى محمد يحيى ابراهيم58111322422049002

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.8897.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآية ماجد شاكر علوان58121322422049003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.7298.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآيه ظاهر محسن عبد االمير58131322422049005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0478.15ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآيه عدي اسماعيل ابراهيم58141322422049006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9699.28ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيابرار احمد عبد هللا محمد58151322422049007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية609.0887.01ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيابرار ليث طالل نوري58161322422049008

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد614.5687.79ثانوية االمل للمتميزاتاحيائياسالم خضير عباس جبر58171322422049009

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.2099.74ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيايه كاظم خلف عبود58181322422049010

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.3298.47ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيبنين عبد هللا شعالن محمد58191322422049011

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0498.29ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتغريد صايغن جمال رشيد58201322422049012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحنين عباس منعم صبري58211322422049014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0498.86ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحوراء مؤيد خليل ابراهيم58221322422049015

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.7299.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه عالء كامل عبد الساده58231322422049016

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.6494.38ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدانيه هاشم حسن خضر58241322422049017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.7697.54ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدعاء حسن نزار حسين58251322422049018

كلية الطب/جامعة بغداد706.84100.98ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيديمه سمير عبد االمير حمودي58261322422049019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.8880.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدينا احمد عبد الوهاب هادي58271322422049020

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.2095.46ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرانيا نبيل محسن عباس58281322422049022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.56100.22ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرسل ايسر اسماعيل خليل58291322422049023

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية669.9695.71ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرند عزام عبد الوهاب عبد الكريم58301322422049026

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.4876.64ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرند محمد عباس محمد58311322422049027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.6899.53ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرهف احمد حميد لفته58321322422049028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.3699.19ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء احمد صالح مرزه58331322422049029

كلية العلوم/جامعة بغداد649.2092.74ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر جاسم محمد58341322422049032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.4478.06ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء لؤي محسن غالي58351322422049033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.7699.54ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب احمد عبد الرضا سلطان58361322422049035

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.4491.21ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسارة حكمت رحمن ابراهيم58371322422049036

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين671.2895.90ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره احمد سعدون عباس58381322422049037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.3699.34ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره حسن هادي فرحان58391322422049038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية629.6489.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره صباح عيدان جاسم58401322422049039

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.7699.54ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيساره هاني داود سلمان58411322422049040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.76100.39ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسبأ جمعه حنش صبر58421322422049041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.6073.94ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسما مصطفى خليل اسماعيل58431322422049044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.6491.81ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسماره هاني داود سلمان58441322422049045

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.2897.75ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسمية حيدر يوسف داود58451322422049046

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين664.9694.99ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيشهد ليث مجيد سلمان58461322422049047

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه عباس خزعل رحيم58471322422049048

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.6897.81ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه محمد طاهر حمود58481322422049049

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.4494.92ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه مهند علي ياسين58491322422049050

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.2091.03ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيظالل عبد القادر عبد هللا سلمان58501322422049051

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.5297.36ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيعسل انور عقيل جعفر58511322422049052

كلية العلوم/جامعة بغداد661.3694.48ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيعطاء محمد عبد الجبار محمد58521322422049053
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.5297.65ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيعال سالم عبد الواحد محسن58531322422049054

كلية الطب/جامعة بغداد712.68101.81ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيغسق مهند تركي حاتم58541322422049055

كلية التمريض/جامعة بغداد674.8096.40ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر ستار بيركه58551322422049056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.1296.02ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفرح رحيم صبار جبر58561322422049057

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيلبنى كردي خلف صالح58571322422049058

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0498.15ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيلينا بسام ناهد فتاح58581322422049059

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.3693.91ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمروه رسول هادي عبد المنعم58591322422049061

كلية التمريض/جامعة بغداد670.2895.75ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم علي حسين نجم58601322422049062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد573.4081.91ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمالك فراس احمد محمد58611322422049064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.6897.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيموج صفاء فاخر كاظم58621322422049065

كلية التمريض/جامعة البصرة664.6894.95ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينبأ علي جبار لعيبي58631322422049067

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.8497.55ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينور محمد داود ابراهيم58641322422049068

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية583.3283.33ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينور موسى قاسم حسين58651322422049070

كلية الطب/جامعة بغداد709.28101.33ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينورة عقيل علي عبد58661322422049071

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.8095.97ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيهداية الرحمن نمير رشيد بيري58671322422049072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد603.8086.26ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيهدى حسن محمد طاهر58681322422049073

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.5689.08ثانوية االمل للمتميزاتاحيائييارا طالب عبد المنعم علي58691322422049075

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية حيفا للبناتاحيائياالء رياض عبيد مريهج58701322422050002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14ثانوية حيفا للبناتاحيائيتبارك اوراس رحيم علي58711322422050007

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية حيفا للبناتاحيائيتبارك مؤيد جبار موزان58721322422050008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية حيفا للبناتاحيائيتقى سعد جبار شجر58731322422050009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية حيفا للبناتاحيائيتقى سعدي حسين إبراهيم58741322422050010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية حيفا للبناتاحيائيزهراء راضي حسن حميد58751322422050015

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0095.00ثانوية حيفا للبناتاحيائيزهراء سعد ثامر باهظ58761322422050016

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43ثانوية حيفا للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين طاهر هلو58771322422050018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية حيفا للبناتاحيائيزهراء محمد راضي زاير58781322422050019

كلية القانون/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية حيفا للبناتاحيائيزينب جميل فياض محيسن58791322422050022

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية حيفا للبناتاحيائيضحى محمد خماس رزوقي58801322422050028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية حيفا للبناتاحيائيغدير غسان حميد حبيب58811322422050030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية حيفا للبناتاحيائيمنار محمد حميد حسن58821322422050037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0088.00ثانوية حيفا للبناتاحيائيموج عمار احمد غالم58831322422050038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية حيفا للبناتاحيائينرجس حيدر جثير هاشم58841322422050040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية حيفا للبناتاحيائينور باسم مجيد احمد58851322422050041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية حيفا للبناتاحيائينور علي عبد الوهاب احمد58861322422050042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيزهراء طه ياسين فلوك58871322424002007

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيايه عادل ثامر هادي58881322424003001

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيروان خالد جليل سيد58891322424003004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء مزهر فاضل جاسم58901322424003005

كلية الطب/جامعة بغداد707.84101.12ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيسرى ابراهيم سعيد كاطع58911322424003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيضحى احسان عدنان هاشم58921322424003007

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيقسمه فاضل عباس عبد58931322424003012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.44100.35ثانوية سما بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم سيف مظفر قاسم58941322424003013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء احسان علي محمد58951322424004003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية النجاة األهلية النموذجية للبناتاحيائيطيبه احمد حميد كريم58961322424004004
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم523.0074.71ثانوية الهديل االهلية للبناتاحيائيمريم رائد علي حسين58971322424005002

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية الوركاء األهلية للبناتاحيائيأماني عامر قاسم حميد58981322424006001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية648.0092.57ثانوية الوركاء األهلية للبناتاحيائيعائشه عبد القادر محسن علوان58991322424006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائياالء عماد سمير قاسم59001322424007001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.8095.11ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيايه صباح كاظم ناصر59011322424007004

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.7291.25ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الرسول كاظم59021322424007007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيتقوى القلوب احمد خيري حسين59031322424007008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيرضاء علي حسون جاسم59041322424007011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك689.0098.43ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيسالي محمد سالم سعدو59051322424007015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيشروق شهاب احمد سليم59061322424007016

كلية التمريض/جامعة بغداد678.1296.87ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيشمس زيد عبد الخالق عبد علي59071322424007017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيشهد قاسم كريم مذكور59081322424007020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.6884.24ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم جعفر فعل59091322424007021

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبه فراس طارق جاسم59101322424007022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبه هشام عدنان بدر59111322424007023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيغدير محمد ناصر حسين59121322424007024

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0092.14ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح علي نوار59131322424007025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.24100.32ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم اكرم ضياء جواد59141322424007028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر جواد صادق59151322424007031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيندى كمال زين العابدين محمد59161322424007032

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى حازم جوده عبد الرسول59171322424007033

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائينور عبد القادر شاحوذ عبد59181322424007034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائينور كمال زين العابدين محمد59191322424007035

كلية الطب/الجامعة العراقية700.52100.07ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائينور مجيد رشيد حميد59201322424007036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائينوران عماد عبد علي مصطفى59211322424007038

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيهديل مصطفى فليح عبد هللا59221322424007039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيتبارك شكري عبد الرحيم انور59231322424009001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيرانيا علي كريم حسين59241322424009002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيزينه محمود عبد الرحيم لطيف59251322424009004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيسما عصام اسماعيل سلمان59261322424009005

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيمريم محمود عبد الرحيم لطيف59271322424009007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيمنيه هللا عالء طه شعنون59281322424009008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيهاجر نزار عبد الستار عبد الجبار59291322424009009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين مشكور حمزه عذاب59301322424010008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم رسن مهودر59311322424010010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد محسن رستم59321322424010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرند صادق ريسان مهنا59331322424010017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيروان علي جاسم طابور59341322424010018

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيروى محمد رباح موسى59351322424010019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0069.57اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء تحسين سعدي جاسم59361322424010020

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب نسيم سامي فليح59371322424010031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره منير علي غالب59381322424010032

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.7292.53اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسما طارق محمود هادي59391322424010034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.3698.05اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسمر صفاء عبيد حسن59401322424010035
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشمس محمد اكرم عباس59411322424010036

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه عماد نحو حسن59421322424010038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير عيسى جهاد اكبر59431322424010042

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير كريم راشد اميع59441322424010043

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء559.0079.86اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حميد غاوي59451322424010052

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهبه عماد نحو حسن59461322424010053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهيام قاسم محسن منشد59471322424010055

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيياقوت صالح صبار جبر59481322424010056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيايه عادل هالل حاجم59491322424011002

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيرقيه احمد حميد موسى59501322424011004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيسجى حسن موسى سبهان59511322424011007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيسجى حسين غزاي توفيق59521322424011008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيشروق قاسم حسين عصفور59531322424011009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيصفاء علي مجيد حسن59541322424011013

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى543.0077.57ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيفواطم راشد موسى سبهان59551322424011018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيمريم احمد سلمان عوده59561322424011019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حسين زاير59571322424011022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيهاجر علي عبد مطرود59581322424011024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيتيجان حيدر يونس عباس59591322424012003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيرشا محمد خيري عبود59601322424012005

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.4098.06ثانوية التاج األهلية للبناتاحيائيدانية حيدر كاظم سيد59611322424014002

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى607.0086.71ثانوية التاج األهلية للبناتاحيائيريم فراس حميد احمد59621322424014005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائياسراء ماجد حسين علي59631322424015001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الغد االهلية للبناتاحيائينور سنان صبحي فرحان59641322424015006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيدعاء علي قاسم محمد59651322424016003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرقيه مهدي جباره طاهر59661322424016004

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0091.71ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الرزاق ناجي59671322424016005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيآيه احمد سويدان خضير59681322426001002

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيبراء عباس حسن ياسين59691322426001012

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحلى فاضل حسن صالح59701322426001017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيساره احمد مغير راهي59711322426001031

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيشهد مرتضى جعفر زورة59721322426001036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد كريم59731322426001041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمريم عمار فرحان عوده59741322426001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينرجس مؤيد جميل شيحان59751322426001049

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينور عبد الكاظم مثنى عبد الساده59761322426001050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة473.0067.57ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهبه رحيم سعد جابر59771322426001051

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة545.0077.86ثانوية االعظمية المسائية لبناتاحيائيمنار مناف محمود محمد59781322426002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0062.86ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائياستبرق نزيه ويس زيد59791322426003001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيتغريد ياسر رشيد حسن59801322426003006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزينب فالح عبد الزهره محسن59811322426003011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيشمس محمد فاضل خضير59821322426003014

كلية التمريض/جامعة ميسان655.0093.57ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيفدك علي جالل ابراهيم59831322426004012

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية العراق العظيم المختلطةاحيائيورد رعد خزعل علي59841322427001002
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم656.0093.71ثانوية ابن خلدون المختلطةاحيائيآيه فراس قاسم محمد59851322427003001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية ابن خلدون المختلطةاحيائيازاهير عباس عبيد احمد59861322427003002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية ابن خلدون المختلطةاحيائيحياة حيدر اسود محمد59871322427003004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية ابن خلدون المختلطةاحيائيشهباء احمد طاهر جدوع59881322427003006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71الخارجياتاحيائياالء حسين عبدالرحمن عباس59891322428050030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29الخارجياتاحيائيايمان كاظم حلو محمد59901322428050055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية464.0066.29الخارجياتاحيائيتبارك كاظم حمود رشيد59911322428050076

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14الخارجياتاحيائيحنين جاسم محمد مجيد59921322428050083

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14الخارجياتاحيائيرباب طاهر دحلوس خلف59931322428050106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43الخارجياتاحيائيرسل علي حميد محمد59941322428050113

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد517.0073.86الخارجياتاحيائيرسل كامل اسماعيل جالب59951322428050114

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00الخارجياتاحيائيزينب طاهر دحلوس خلف59961322428050161

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14الخارجياتاحيائيساره رياض غانم جاسم59971322428050183

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0079.86الخارجياتاحيائيسميه عبد الستار عبد الجبار احمد59981322428050204

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29الخارجياتاحيائيعلياء رعد سعدون جواد59991322428050242

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86الخارجياتاحيائيغصون موفق محمد علي حسين60001322428050248

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية543.0077.57الخارجياتاحيائيغفران عبد الرحمن لطيف عبيد60011322428050252

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71الخارجياتاحيائيفاطمة ظاهر خليل عباس60021322428050257

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى622.0088.86الخارجياتاحيائيفاطمة محمد خلف سعد60031322428050259

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية419.0059.86الخارجياتاحيائيفيحاء باسم محمد عكله60041322428050274

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57الخارجياتاحيائيمريم حيدر عبد عبد المجيد60051322428050290

كلية االعالم/جامعة ذي قار427.0061.00الخارجياتاحيائيمريم عباس فاضل حسين60061322428050292

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71الخارجياتاحيائينبأ مؤيد جبر حميدي60071322428050316

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية496.0070.86الخارجياتاحيائينور بانو علي سعيد تركي60081322428050339

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43الخارجياتاحيائينور محمد جاسم محمد60091322428050350

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.7296.96الخارجياتاحيائيهبه حسين محمد عبد علي60101322428050363

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0068.14الخارجياتاحيائيهبه علي عباس ابراهيم60111322428050366

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأنس عمر نبيل سعيد60121322511001001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأوس ماجد حامد محمد60131322511001003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيابراهيم حارث رحيم ظاهر60141322511001006

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى فائق جاسم60151322511001009

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيابراهيم يوسف عبد الحميد يوسف60161322511001010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياحمد اياد ماجد شهاب60171322511001014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياحمد رعد احمد سعيد60181322511001016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياحمد سعد رزوقي نجم60191322511001018

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى457.0065.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياحمد عماد محمد حسين60201322511001020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقياحمد محمد بدري حسين60211322511001023

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيانس سمير حسين نجم60221322511001027

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيانس ماجد حامد محمد60231322511001028

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيبكر اصيل لطيف خالص60241322511001029

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحسن محمد فاضل احمد60251322511001038

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحيدر عبير عبد الجليل رشيد60261322511001044

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيخطاب محمد جميل عبد السالم60271322511001045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيديار خالد ناجي عبد هللا60281322511001046
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قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيرويد مصطفى محمود شاكر60291322511001048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيسلطان مصعب مؤيد جار هللا60301322511001053

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيسيف الدين بالل صبري وهيب60311322511001054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيشهاب عالء شهاب احمد60321322511001055

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيصدقي علي رحيمة بدن60331322511001056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيطه محمد مكي علي60341322511001057

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن اياد فاضل اسعد60351322511001060

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين علوان احمد60361322511001061

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد علي حسين60371322511001062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرزاق مهند سامي صالح60381322511001063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد العزيز مزهر ثامر يحيى60391322511001065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر خيري ربيع60401322511001068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عبد الرحمن صالح60411322511001073

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية383.0054.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي عباس حسن وادي60421322511001077

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الجبار حسن60431322511001080

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي منتصر صالح لطيف60441322511001081

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيغيث وليد خالد خليل60451322511001087

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيفضل فراس محمود جابر60461322511001088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيفهد ثائر جبار حسين60471322511001089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمؤنس هشام عفيف مصطفى60481322511001093

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحسن بشار اسماعيل محسن60491322511001094

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد عماد عون محمود60501322511001103

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد عالم ابراهيم60511322511001105

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد لؤي علي مرزا60521322511001106

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمود احمد خالد خضير60531322511001110

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عزيز سبتي60541322511001113

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى احمد هشام احمد60551322511001114

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل ابراهيم رشيد60561322511001115

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جمال الدين محمد نوري60571322511001117

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيهشام جمال شاكر احمد60581322511001120

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية االعظمية للبنينتطبيقييوسف اسماعيل ابراهيم عبد هللا60591322511001124

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية االعظمية للبنينتطبيقييوسف مؤيد عبد الستار ابراهيم60601322511001125

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقياحمد محمد حمد حسن60611322511002007

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيجعفر رياض عبد الصاحب راضي60621322511002011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيحسن صالح ابراهيم حسين60631322511002012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيحسين نجاح جاسم حسين60641322511002019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيذو الفقار مجيد سلمان عودة60651322511002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى437.0062.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيعباس محمد رحمان روكان60661322511002038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيعبد هللا سعد نعمه لفته60671322511002039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيعلي رضا مهدي صالح حسن60681322511002042

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية645.0092.14للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيمحمد احسان عمران رمضان60691322511002053

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية584.0083.43للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيمحمد ثائر كاطع علي60701322511002054

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0076.86للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيمرتضى انور حيدر منصور60711322511002060

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيمصطفى محمد عثمان ياسين60721322511002066
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيمقتدى جبار حنش صابط60731322511002069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29للبنين (ع)اعدادية االمام الصادق تطبيقيمنتظر كاظم موحي جرع60741322511002074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد رياض محمود جاسم60751322511003003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم الزم كريدي60761322511003004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد عدي عبد الخالق موسى60771322511003005

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14اعدادية االنصار للبنينتطبيقياكرم طه بزون محمد60781322511003009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيايهم وثاق فوزي جميل60791322511003014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550.0078.57اعدادية االنصار للبنينتطبيقيجالل المهدي عماد ابراهيم شمه60801322511003020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسن جاسم حسن جبوري60811322511003021

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسن مهدي عبد المجيد مهدي60821322511003024

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين جواد قاسم حمودي60831322511003025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين علي خماس جبر60841322511003027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين علي نعيم كاظم معيبد60851322511003028

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحيدر ياسر ناجح ناصر60861322511003034

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية االنصار للبنينتطبيقيرياض ناجي مروح ابراهيم60871322511003035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية االنصار للبنينتطبيقيسالم علي اسماعيل ابراهيم60881322511003036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيسجاد انور صباح نصيف60891322511003037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل خليل ابراهيم60901322511003043

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي فؤاد علي فالمرز60911322511003051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االنصار للبنينتطبيقيليث عادل عبد المطلب رشيد60921322511003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط463.0066.14اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمؤمل احمد صبيح عطية60931322511003063

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد اركان حمدان علوان60941322511003064

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد اسعد سمير جاسم60951322511003065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد اياد ابراهيم عبد هللا60961322511003066

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد الكريم غالم60971322511003070

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد صادق جاسم لعيبي طاهر60981322511003071

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمرتجى نعيم شاكر طعمه60991322511003078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمهيمن عماد طارق غاوي61001322511003085

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية االنصار للبنينتطبيقيموسى غسان حامد رديف61011322511003087

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية االنصار للبنينتطبيقييوسف عدي عبد الهادي ياسين61021322511003093

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى421.0060.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيسيف فالح حسن كاظم61031322511004008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى543.0077.57اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسعد ابراهيم رفيق61041322511004010

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعلي أوراس ناصر عبد الجبار61051322511004013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد علي خضير عباس61061322511004020

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد فراس ناصر عبد الجبار61071322511004022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمصطفى صباح حسين علوان61081322511004027

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمقتدى اياد عبد الزهرة طعمة61091322511004030

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى461.0065.86اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيهيثم يونس متعب عذاب61101322511004032

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد مشتاق شكور صديق61111322511005004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد وليد كاظم حمدان61121322511005006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيانس بشار كاطع عبد هللا61131322511005012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيبشار رابح شياع عبد هللا61141322511005013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر حسن عبد الزهره جاسم61151322511005020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد ستار حسين مرموص61161322511005023
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد فائق عباس61171322511005029

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا سامي علي ابراهيم61181322511005033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي قاسم علي مطرود61191322511005040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الغني ابراهيم61201322511005042

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيفيصل احمد مصطفى احمد61211322511005045

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيكاظم احمد كاظم مظلوم61221322511005046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد اسعد كاظم غانم61231322511005051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد باقر محمود جواد عبد61241322511005053

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحق اسماعيل محمد امين61251322511005057

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد علي محمد عبد االمير61261322511005059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد وسام جبار خضير61271322511005063

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل637.0091.00اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى محمد طه سكران61281322511005067

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمنتظر قحطان خلف جايان61291322511005069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهدي ناجي حسن محسن61301322511005071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهيمن زبيد لطيف حسين61311322511005072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الرسالة للبنينتطبيقينور الدين خالد سالم سعد61321322511005073

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيياسر رسول علي زايد61331322511005074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيياسين طه خضير محمد61341322511005076

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية السويس للبنينتطبيقياحمد صالح فاضل مهنا61351322511006003

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى464.0066.29اعدادية السويس للبنينتطبيقيادم تمام حكمت محمد61361322511006006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى427.0061.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيامين نصير جاسم محمد61371322511006009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية السويس للبنينتطبيقيايمن محمد احمد فريد61381322511006010

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيايوب عبد العزيز ابراهيم حمادي61391322511006011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية السويس للبنينتطبيقيحسن حيدر حميد هادي61401322511006015

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيخليل بشار خليل ابراهيم61411322511006021

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين618.0088.29اعدادية السويس للبنينتطبيقيرضا محمد خضير عباس61421322511006022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية السويس للبنينتطبيقيسجاد سامر محمد احمد61431322511006024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0060.29اعدادية السويس للبنينتطبيقيسيف علي كاظم عيسى61441322511006025

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية السويس للبنينتطبيقيشاكر محمد محمود حسن61451322511006026

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57اعدادية السويس للبنينتطبيقيطه احمد ذياب احمد61461322511006029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية السويس للبنينتطبيقيطه جمال احمد محسن61471322511006030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية السويس للبنينتطبيقيعباس مهند محمد علي61481322511006033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد الرحمن دريد عبد الكريم عويد61491322511006034

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين639.0091.29اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود منصور حسين61501322511006036

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد رميض ناصر61511322511006037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد هللا برهان خليل ابراهيم61521322511006039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد هللا بشار عبد الكريم توفيق61531322511006040

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيعز الدين صالح ابراهيم حمادي61541322511006046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي سعيد حسين سعيد61551322511006047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0071.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي محمد بدري محمد علي61561322511006049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية السويس للبنينتطبيقيعمر محمد داود سلمان61571322511006052

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية السويس للبنينتطبيقيفاضل هاشم فاضل امين61581322511006055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية السويس للبنينتطبيقيفيصل غازي ابراهيم علي61591322511006056

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الكريم خلف61601322511006060
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد باسل سلمان داود61611322511006061

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد سيف كامل محسن61621322511006063

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد صادق قاسم شخيط61631322511006064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد يونس محمد لطيف61641322511006068

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية السويس للبنينتطبيقيمرتجى ياسين حميد جاسم61651322511006069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية السويس للبنينتطبيقيمرتضى عقيل عبد االئمة عبد هللا61661322511006070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى اياد لطيف حمادي61671322511006072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى حسام ثابت محمد61681322511006074

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0065.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى خليل مخلف مظلوم61691322511006075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى ليث اسماعيل محمد61701322511006079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى مثنى ناصر عطية61711322511006080

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية السويس للبنينتطبيقيمعتز ابراهيم نجم عبد هللا61721322511006081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية السويس للبنينتطبيقيمهند جاسم عبد حسين61731322511006085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية السويس للبنينتطبيقييحيى فارس يحيى جمعة61741322511006092

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية السويس للبنينتطبيقييوسف احمد محمد جواد61751322511006093

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية السويس للبنينتطبيقييوسف علي حسين عبد هللا61761322511006095

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيحسن علي سلمان جياد61771322511007006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمحمد يوسف محمد جاسم محمد61781322511007016

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمحمود حازم شاكر محمود61791322511007017

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيابراهيم حيدر صكر نعيم61801322511008001

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد ثامر عبد الحسين بشير61811322511008003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد حميد عبيد ابراهيم61821322511008004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين483.0069.00اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيامير حسن عبد هللا عليوي61831322511008015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيامير موفق رشيد رسن61841322511008017

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيسجاد محمد ياسين صالح61851322511008033

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعباس مهند جاسم ماشه61861322511008037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر429.0061.29اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعبد هللا محسن عبد الجبار عبد الرزاق61871322511008038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي باسم مرزا مالك61881322511008040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعماد الدين ثامر عبد الحسين بشير61891322511008050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعيسى مجيد سبهان زوير61901322511008051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمحمد الباقر خالد عجيل عطية61911322511008055

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمحمد باقر مرتضى حيدر جبر61921322511008057

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمصطفى محمد عطا هللا علي61931322511008064

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيموسى مصطفى فرج عبد61941322511008065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيياسر احمد عبد الكريم اسماعيل61951322511008068

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية593.0084.71اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقييوسف اسماعيل ابراهيم حمدان61961322511008071

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيابراهيم فاخر فاضل زبون61971322511009001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقياحمد ماجد محسن علي61981322511009004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقياحمد محمد زكي عبد القادر61991322511009005

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيامير عباس قاسم ناصر62001322511009008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيامير فاخر فاضل زبون62011322511009009

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيانمار عمار حسون مال محمد62021322511009010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيايفان احمد نعمان عزيز62031322511009013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسين صالح عبد الواحد جاسم62041322511009021
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيسجاد حسام صالح حسن62051322511009029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0084.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيسجاد خالد جميل صحين62061322511009030

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيسيف وسيم حاسم علي62071322511009034

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعباس كريم ابراهيم حيدر62081322511009035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية498.0071.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعباس محمد خليل محمد62091322511009036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم606.0086.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد اللطيف محمود لطيف ذياب62101322511009038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم منير ابراهيم62111322511009039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا عامر حميد صبري62121322511009040

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا نعمان صبيح عنيد62131322511009041

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي احمد طه حسن62141322511009042

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي اسماعيل ابراهيم حسن62151322511009043

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي حسين رضا مصطفى62161322511009044

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي زهير عباس حسين62171322511009046

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي حمادي62181322511009048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي قحطان عدنان اسماعيل62191322511009051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي محمد نعمان عزيز62201322511009055

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعمار هاني سمير ابراهيم62211322511009057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيليث علي كريم انعيم62221322511009062

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيليث عماد عودة محيسن62231322511009063

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم قادر صابر62241322511009066

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد جعفر حسن زامل62251322511009068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد رعد عبد الرسول فواز62261322511009069

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد قاسم عباس سعيد62271322511009073

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمصطفى ثامر فاضل محمد62281322511009079

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمصطفى مهدي فرج عبد الحسين62291322511009083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقينوار هيثم احمد علي62301322511009086

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقينور الدين قيس نجم عبود62311322511009087

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0086.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم طه محمد عبد الرحمن62321322511010003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.3690.48االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد سعد عباس حسين62331322511010004

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد حمزه محمد62341322511010006

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد مظهر عباس ابراهيم62351322511010007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيتقي ماجد جليل سيد62361322511010013

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية665.0095.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن الصغير ضياء حسين نصيف62371322511010015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر عدنان كامل راضي62381322511010020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف الدين علي محمود خضير62391322511010027

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقيطه استبرق شكر حميد62401322511010028

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت636.6890.95االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سرمد زهير حبيب62411322511010032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الرحمن جاسم62421322511010036

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي بهاء الدين كاظم رومي62431322511010043

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين خضير عباس62441322511010044

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0070.71االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي سعد حسين عبد الرحمن62451322511010048

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0071.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفاروق عمار شكر داود62461322511010054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.1289.45االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفهد وليد كريم سلمان62471322511010056

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمؤمل حيدر عبد الرحيم علي اكبر62481322511010058
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كلية العلوم/جامعة النهرين537.8476.83االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد عوده نايف62491322511010060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0063.14االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد عوده نايف62501322511010063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0070.57االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عقيل كاظم ابراهيم62511322511010064

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الكريم احمد62521322511010074

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية623.0089.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق حسين محمود62531322511010075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0067.43االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق محسن راضي62541322511010076

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمقتدى احمد عبد الرزاق ناجي62551322511010077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف مؤيد عبد الرحمن محمود62561322511010085

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيايوب جبار زناد زاير62571322511011007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيباقر عباس باهض عبد62581322511011009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيباقر عالوي راضي محمد62591322511011010

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت429.0061.29اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسين علي جاسم صياح62601322511011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحيدر حازم اسماعيل كاطع62611322511011018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعباس ناظم سرحان جابر62621322511011028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعبد المقتدى يحيى عالوي عواد62631322511011031

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي حسين محمد علي حميد62641322511011033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي سالم جبار نعيثل62651322511011034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي سلمان شطيب جميل62661322511011035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيليث عبد هللا هاشم سباح62671322511011044

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد باقر اياد هادي حسين62681322511011045

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية578.0082.57اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد عماد جهاد غضبان62691322511011048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمرتضى احمد طريح جاسم62701322511011050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمرتضى حسن خلف عبد الرضا62711322511011051

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى رياض محمد دخن62721322511011056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى صالح عباس عطيه62731322511011057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى عدنان خلف حافظ62741322511011058

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيابراهيم محمد اسماعيل أحمد62751322511012002

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد رائد مجيد جاسم62761322511012003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياالمين كريم داخل عبد العلي62771322511012008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيالحسن موسى حسن خالد62781322511012009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيالحسين سعد محمود خليل62791322511012010

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيامير علي حسين علي62801322511012012

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيجعفر صادق شهيد هادي62811322511012016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسن ستار جبار ضهد62821322511012022

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية592.0084.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسن عالء بدر حسن62831322511012023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسن محمد عبد الرضا عبد الكريم62841322511012026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسن ناظم صدام كريم62851322511012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0061.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين خالد حسين هواس62861322511012029

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين عدنان عوده تامول62871322511012031

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين علي جرو صابط62881322511012032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى605.0086.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الجبار حسون62891322511012033

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر عالء مهدي محمد علي62901322511012040

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر كريم حسين خنجر62911322511012041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر ماجد فاضل سالم62921322511012042
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر هاشم جبر مخلف62931322511012043

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيذو الفقار مشتاق حقيد تركي62941322511012044

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد علي جواد كاظم62951322511012048

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسيف ذو الفقار سلمان جبر62961322511012052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيطه محمد اسماعيل داود62971322511012058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعباس رعد صالح مهدي62981322511012059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود خلف احمد62991322511012061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي اكرم راضي حسين63001322511012064

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي سالم عبد الحسين ربح63011322511012070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي صادق مهدي علي63021322511012072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي عادل سالم صبيح63031322511012075

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي عبد االمير عجيل عكبايه63041322511012076

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي ميثم هاشم مشيغي63051322511012077

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي ناجي عبد الحسين حسين63061322511012078

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار عالء عبد الرضا داخل63071322511012082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمؤمل صالح يوسف علي63081322511012086

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد باقر عباس قاسم عماره63091322511012088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد صادق جواد كاظم63101322511012092

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد صادق صالح خلف بنيان63111322511012093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم رهيف63121322511012098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمرتضى حسين غانم حسين63131322511012107

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى احمد فاضل سالم63141322511012111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى ستار جبار عكله63151322511012117

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى سعد يوسف مهدي63161322511012118

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى كريم حسين خنجر63171322511012120

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمنتظر شكر احمد حيدر63181322511012128

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمنتظر عماد الدين عبد قدوري63191322511012129

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقييوسف أياد خزعل فليح63201322511012137

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقييوسف باسم عكله حافظ63211322511012138

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقييوسف عمار حسين عبد63221322511012143

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيابراهيم طه عبد الحميد عبد الجبار63231322511014001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيزين العابدين علي جعفر كاظم63241322511014008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيسجاد حميد عبد الحسين عرمش63251322511014009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي سامر عسكر لعيبي63261322511014016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي صباح عبد االمير حمدان63271322511014017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيكرار صالح حمود كريم63281322511014025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد سليم63291322511014029

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية534.0076.29اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمرتضى عمار فيصل عيدان63301322511014035

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت624.0089.14اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمقتدى علي حسين عريبي63311322511014038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيابراهيم عادل حسين سلمان63321322511015001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد ضياء ناصر علوان63331322511015004

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقياوس نمير صادق داود63341322511015010

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيحذيفة سعد عبد الستار محمود63351322511015012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين احمد حسين ناجي63361322511015015
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيحيدر هاشم حسن ضيدان63371322511015021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيخطاب خلدون طارق ياسين63381322511015022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيزين العابدين نصر الدين لطيف عبد هللا63391322511015028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيسلمان احمد كطل صيوان63401322511015032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيطه محمد علي حمادي63411322511015034

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.0094.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد الرحمن بدر باجي شطب63421322511015036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد العزيز فؤاد عبد الكريم حسن63431322511015037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية457.0065.29اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد العزيز قاسم عبد العزيز عبد هللا63441322511015038

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد خضر حمود63451322511015042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد الوهاب موفق احمد حميد63461322511015043

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعز الدين مازن عز الدين الياس63471322511015044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعالء صفاء حسين عباس63481322511015045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي بشير عبد الحسين زوين63491322511015046

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين512.0073.14اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي عامر اسماعيل هاشم63501322511015051

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي عطوان مزيون علوان63511322511015055

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد حاتم شهاب احمد63521322511015059

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق عبد الكريم محسن63531322511015061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد محمود عبيد محيسن63541322511015062

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمصطفى فرات هادي سلمان63551322511015070

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت597.0085.29اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمصطفى فالح حسن ابراهيم63561322511015071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمصطفى وسام مصطفى حبيب63571322511015074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيهمام عامر هادي حمد63581322511015076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيوليد خالد احمد حسن63591322511015077

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.3290.47ثانوية المتميزينتطبيقيالحسن علي ابراهيم شياع63601322511016002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.5684.08ثانوية المتميزينتطبيقيسلوان رافد رشيد شويش63611322511016003

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.8496.69ثانوية المتميزينتطبيقيطه علي عمر فتاح63621322511016004

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية660.1694.31ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حامد عبد الرضا عبد الرحيم63631322511016006

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار666.0095.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد محمد رحمه سلمان63641322511017004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيباقر خالد قاسم حسن63651322511017009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0062.71اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسنين ميثم علي نافع63661322511017012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين علي عبد الزهره حسين63671322511017016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية605.0086.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر ساده عباس رومي63681322511017022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر فراس عوده راضي63691322511017024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسجاد حيدر ياسين خضير63701322511017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0063.00اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسالم فؤاد خضير عباس63711322511017029

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس حسين نعمه صباح63721322511017032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد الجبار محمد عادل عبد الجبار محمد63731322511017033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد العدل صادق عبد عدل63741322511017034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي حسن دعير جبار63751322511017039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية464.0066.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي حسين نوري صادق63761322511017042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمؤمل مرتضى حميد داخل63771322511017054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد علي محسن حسن عمار63781322511017061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد معن عبد االمير عبيد63791322511017064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمرتضى احمد فرحان عبد هللا63801322511017068
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم482.0068.86اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى كريم ابراهيم احمد63811322511017071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيوائل اياد طارق عبد االمير63821322511017078

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحسين صائب فاروق محمد علي63831322511018002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحسين مجيد حبيب حسن63841322511018003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحمزه ياسين طه جواد63851322511018005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد698.4899.78ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيابراهيم عبد الجبار احمد محمد63861322511019001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.5699.94ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقياحمد البشير عبد القادر محسن علوان63871322511019002

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.4498.78ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم شاكر حسين63881322511019003

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.4085.49ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد المجيد عبد الحميد63891322511019005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد الجبار داود63901322511019006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.5690.51ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعلي داود سلمان كاظم63911322511019007

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد695.6899.38ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعلي فراس محمد مطرود63921322511019008

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.3287.47ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقييوسف عدنان عبد االمير حسين63931322511019013

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقييوسف وليد خلدون أبراهيم63941322511019014

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيالحسن محمد عبد الحسن علي63951322511021007

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيامير حسن علي امين63961322511021008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيجعفر صادق عباس محمد63971322511021017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم594.0084.86اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسن محمد عاشور كاظم63981322511021019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسن والء محمد حسن عبد االمير63991322511021020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسين عبد الحميد عباس باقر64001322511021021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسين علي سلمان جوده64011322511021023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحيدر اثير محمد علي مهدي64021322511021026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيزكريا عدنان خماس عباس64031322511021029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيسجاد يونس راضي جواد64041322511021031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيسيف حيدر مجيد حسن64051322511021032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعباس حسين فتحي عبد64061322511021034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعبد هللا شمس الدين محسن مصطفى64071322511021039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم ملوح مجيرش64081322511021041

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعثمان صالح محمد حسين64091322511021044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي حسين محمد حسون64101322511021048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي رضا وميض كامل حاتم64111322511021049

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي هاني عقيل مسلم64121322511021060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيغيث حسن هادي حمود64131322511021061

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيفاخر عامر مسلم عباس64141322511021063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمجتبى تحسين عباس محمد64151322511021066

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمجتبى حيدر خضير عباس64161322511021067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمجتبى محمد خضير عباس64171322511021069

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط617.0088.14اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد باقر عز الدين خزعل محمد64181322511021071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد حسين ابراهيم ملوح مجيرش64191322511021073

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد االمير عبد الرسول64201322511021074

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي عباس صالح64211322511021075

كلية العلوم/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد صادق اياد عبد الرضا هادي64221322511021076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد صالح حسن عبد االمير64231322511021077

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين518.0074.00اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد عاصم ظاهر نصار64241322511021078
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر كاظم راضي64251322511021086

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمقتدى جاسم جابر هاشم64261322511021090

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمنتظر ابراهيم ناظم علي64271322511021091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمنتظر محمد داود خضير64281322511021093

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياحمد زهير درويش نجف64291322511022005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياحمد مصطفى طه حميد64301322511022009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيامير احمد سعدي قدوري64311322511022011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيبالل فالح صبري جاسم64321322511022014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيحسن منير ماما حسين64331322511022019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم471.0067.29اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيحمزة فرج صبيح محمد64341322511022024

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيحيدر رعد كاظم كريم64351322511022026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيصهيب فراس فالح خضير64361322511022037

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعباس رضا جاسم عباس64371322511022039

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعبد هللا حسين راضي عبد السادة64381322511022043

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعبد هللا مشتاق طالب عبد64391322511022044

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعبد المهيمن جعفر عبد الرحمن حسون64401322511022045

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي رحيم عجم مطلك64411322511022048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى440.0062.86اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي فالح هادي حسين64421322511022050

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمد الباقر مهدي راضي عبد السادة64431322511022059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمد حسن ناجي حسن64441322511022060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمصطفى عناد عبد الحسين كريدي64451322511022066

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمقتدى علي هاشم نعمة64461322511022067

كلية العلوم/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمهند احمد جاسم محمد64471322511022070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيموسى حسين لفته عبد الرضا64481322511022071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيكرار كريم هاشم كريم64491322511022076

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0060.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقياحمد عبد هللا محمد حسين64501322511023001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيالحسين ليث كاظم جاسم64511322511023003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيتحسين احمد تحسين كاظم64521322511023005

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى456.0065.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيجعفر احمد سلمان عودة64531322511023007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0069.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيحسن علي كاظم هالل64541322511023008

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية521.0074.43للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيحيدر عبد الزهرة عبد الحسين فضل64551322511023013

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين645.0092.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعبد الوهاب عوف عبد الرحمن كاظم64561322511023018

كلية العلوم/جامعة ديالى452.0064.57للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعلي فراس طارق ياس64571322511023026

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيعلي ميثم ابراهيم محمد64581322511023028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيفراس حيدر حسين لفتة64591322511023029

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565.0080.71للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيمحمد عمار شاكر لوتي64601322511023034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0067.86للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم تطبيقيمنتظر مالك محمد جواد عبد الرضا64611322511023042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقياحمد محمد جاسم خلف64621322511024002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيحسين عدي عباس حمادي64631322511024011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيحسين محمد حطيحيط ابنيه64641322511024012

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى472.0067.43اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيعباس صالح مناتي شوكت64651322511024026

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيعماد احمد ياسين احمد64661322511024031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمحمد صادق فاضل جاسب ثكب64671322511024038

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمحمد صالح حسن موسى64681322511024039
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمقتدى سلمان حسن فجر64691322511024051

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0073.57اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر سالم عبد الحسين حسين64701322511024052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمهدي صالح جبار جاسم64711322511024053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية الصفا للبنينتطبيقياحمد مصطفى باسل ناجي64721322511027009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية الصفا للبنينتطبيقياسامه احمد لطفي امين64731322511027011

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الصفا للبنينتطبيقيايمن احمد خزعل جميل64741322511027015

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الصفا للبنينتطبيقيايهم عبد السالم صالح غوار64751322511027016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحسين علي غازي سعود64761322511027025

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحمزه محمد حسن جاسم64771322511027028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الصفا للبنينتطبيقيديار رعد عطا  جميل64781322511027033

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الصفا للبنينتطبيقيرياض عمار رياض صالح64791322511027035

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الصفا للبنينتطبيقيسيف فرات عدنان داود64801322511027040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الكريم حاتم كريم جاسم64811322511027052

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا مسعود ابراهيم اسماعيل64821322511027065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا معن محمد احمد64831322511027067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الوهاب فراس حسن ابراهيم64841322511027071

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي باسم محمد حمد64851322511027074

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد باقر64861322511027075

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي حسن هادي صالح64871322511027076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي رائد علي عبد الحسين64881322511027077

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0068.57اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي كامل صالح عبد64891322511027080

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعمر وميض بدري داود64901322511027087

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عيسى محمد64911322511027091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى432.0061.71اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد سعد خزعل عباس64921322511027095

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد قاسم جاسم محمد64931322511027098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الصفا للبنينتطبيقيوائل احمد كريم حميد64941322511027111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية الصفا للبنينتطبيقييحيى اسامة سعد موسى64951322511027114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى431.0061.57اعدادية الصفا للبنينتطبيقييوسف صالح مهدي شاكر64961322511027116

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد لؤي فائق مهدي64971322511028006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد محمد بالسم الزم64981322511028007

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد نبيل صالح الدين نافع64991322511028012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد يوسف محمد يوسف65001322511028013

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيالحسن ثائر مقبل ابراهيم65011322511028014

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيامير سعد جاسم محمد65021322511028017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيايمن شامل عبد الوهاب توفيق65031322511028018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيايمن عز الدين حسين كاظم65041322511028019

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيجعفر كاظم مسلم كاظم65051322511028022

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين488.0069.71اعدادية السياب للبنينتطبيقيجعفر ماجد زاجي كاطع65061322511028023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسن بهاء غني حسن65071322511028026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسن خالد سامي علي65081322511028027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين رافد علي حسين65091322511028034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين علي اسماعيل علي65101322511028035

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين عماد محمد جاسم65111322511028038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية السياب للبنينتطبيقيحيدر ليث فاضل حميد65121322511028041
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيزيد عقيل سبتي طعمه65131322511028044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيسجاد سرمد بسام عبد الرزاق65141322511028049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية السياب للبنينتطبيقيطه احمد محسن عباس65151322511028057

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية السياب للبنينتطبيقيعباس علي قيس عبد الكريم65161322511028058

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0065.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد فاضل عباس65171322511028060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد هللا عالء عبود عبد هللا65181322511028065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى صبحي محمد65191322511028070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد الهادي نادر عبد هادي65201322511028071

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي االكبر ازهر سمير جاسم65211322511028074

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي اياد عبد االمير محمد علي65221322511028076

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل سلطان65231322511028084

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي عيسى خنجر جبر65241322511028085

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي مازن كاظم حسن65251322511028087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي مهدي حسين عبد هللا65261322511028088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيمؤمل رحيم جلوب صبر65271322511028093

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيمؤمل علي فوزي علي65281322511028094

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0089.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد حسين جمال عبد هللا65291322511028096

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد رضا علوان حسين65301322511028097

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد سعد قاسم محسن65311322511028098

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم مرجان مري65321322511028100

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد علي شهيد هادي65331322511028104

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد قصي محسن ياسين65341322511028105

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد نائل علوان خضير65351322511028106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد هشام غالم حسين65361322511028107

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية603.0086.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى اثير ستار عبد65371322511028111

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى جالل محمد صالح65381322511028113

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى خالد سالم حمدي65391322511028115

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى عادل خليفة نوار65401322511028116

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى هشام كريم ابراهيم65411322511028117

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية السياب للبنينتطبيقيمقتدى محمد جاسم حسن65421322511028119

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية السياب للبنينتطبيقيمقتدى محمد قاسم ناصر65431322511028120

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيمهند فؤاد عبد هللا خالد65441322511028126

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية السياب للبنينتطبيقينور  صباح حمود كريم65451322511028128

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية السياب للبنينتطبيقينور الدين سعد حسن عكله65461322511028129

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية السياب للبنينتطبيقينور طالل فاروق شفيق65471322511028130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية السياب للبنينتطبيقيهزاع نصير محمد عاجل65481322511028131

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية السياب للبنينتطبيقيياسين صالح صاحب موسى65491322511028135

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية السياب للبنينتطبيقيياسين محمد شجاع حسن65501322511028136

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية السياب للبنينتطبيقييوسف فراس قاسم عمر65511322511028138

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيابو ذر ميثم طعمه كاظم65521322511029004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيانمار عماد طالب محمد65531322511029010

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياياد مصطفى سمير شاكر65541322511029011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيباقر طالل حميد عواد65551322511029014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيجاسم محمد جاسم حمادي65561322511029016
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيجعفر عامر موسى حمودي65571322511029017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم482.0068.86اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسن علي جبار محمد65581322511029018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسن علي عسل حسن65591322511029019

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين عامر موسى حمودي65601322511029021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحيدر صباح نوحت كريم65611322511029027

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيديار رضا عبد خضير65621322511029028

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيرياض عماد عبد حسن65631322511029029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيسفر هيثم سفر بولص65641322511029031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الجبار سبع65651322511029034

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي اكبر حسين غالب غالي65661322511029036

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي حيدر يوسف ابراهيم65671322511029037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي زهير حسين علوان65681322511029039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي فيصل عدنان عبد65691322511029041

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي محمد رحمان منور65701322511029042

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي هشام اكرم منصور65711322511029043

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعمار نزار كاظم نعمه65721322511029045

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيفاروق طه حميد مجيد65731322511029046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد سحاب65741322511029051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية474.0067.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد خالد علي عبد الحسين65751322511029056

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد زاهد خالد شنين65761322511029057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمصطفى خالد احمد رشيد65771322511029063

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيموسى الكاظم علي سريوط محمد65781322511029065

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقينور الحسين حيدر عباس سلوم65791322511029066

كلية العلوم/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقياحمد سمير عبد الكاظم صالح65801322511031002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقياحمد قاسم عبد الحسين منصور65811322511031003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيجعفر محمد شرهان دعير65821322511031005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم466.0066.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحسام كيالن حربي علوان65831322511031006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحسن علي صادق يوسف65841322511031008

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت467.0066.71اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحسن علي كريم حسن65851322511031009

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحيدر رحيم مطشر جدام65861322511031013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحيدر ضياء رابح بشار65871322511031014

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحيدر مهند عبيس نصيف65881322511031015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيزياد سمير محمد سعيد65891322511031016

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيصالح الدين احمد مهدي صالح65901322511031022

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعلي تحسين علي عكباية65911322511031026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعلي حسين علي جعفر65921322511031027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعمر خالد صالح عابر65931322511031035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد المهدي عيسى لطيف يونس65941322511031040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد قاسم صبحي صبري65951322511031044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمرتضى عباس حنظل ارهيج65961322511031046

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمصطفى صباح جليل فرج65971322511031048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمنقذ قاسم هاتو داود65981322511031052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقياحمد حيدر محمد حسان65991322511033001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيجعفر صادق محمد الزم66001322511033004
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيحسين ماجد شهيد مالك66011322511033009

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى484.0069.14ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيعلي بشار محمد جرجيس66021322511033018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيمصطفى ثامر حميد علوان66031322511033024

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيمصطفى حسين شايع عيسى66041322511033025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد هيثم رديو سلومي66051322511035007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيجعفر محمد حمد فحل66061322511035011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد زيون66071322511035012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسنين جعفر مولى جعفر66081322511035014

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين رياض صبر عبود66091322511035017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر ضياء جمعه حسين66101322511035022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر وسام عبد الستار شوكت66111322511035024

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد صباح حسين جبر66121322511035025

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0075.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس حيدر زغير عبد66131322511035028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا سلمان66141322511035034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيفاضل علي هادي عبد66151322511035041

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد حسن وادي كاظم66161322511035053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد خالد رحيم عودة66171322511035054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبد علي صالح66181322511035065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد الرضا مزعل66191322511035066

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57ثانوية العلوم للبنينتطبيقيجاسم ناظم نعيمه حمود66201322511036005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية العلوم للبنينتطبيقيحيدر كريم زياد اميلي66211322511036011

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57ثانوية العلوم للبنينتطبيقيحيدر وسام نايف محمد66221322511036012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمحمد الباقر عبد الرسول خنجر سرهيد66231322511036020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمنتظر مهدي قاسم جبر66241322511036027

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمهدي عباس ياسين محسن66251322511036028

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم465.0066.43ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيابراهيم خالد محمود محمد66261322513002001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقييوسف آواد عبد القادر نصر الدين66271322513002003

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية الغد األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثائر أجول احمد66281322513005002

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيرضا علي عوده حميد66291322513008002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد أحمد لفته عبد66301322513008003

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد راجح عبد الحميد66311322513008004

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر كامل داود66321322513008005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية البنوك االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد اسماعيل يصغ66331322513009001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0096.57ثانوية البنوك االهلية للبنينتطبيقيمحمد فراس ناظم حسن66341322513009004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية السلوى االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس خضير عباس66351322513010002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43ثانوية النجاة االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد االمين جاسم خضير66361322513011003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية النجاة االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم شمخي عليخان66371322513011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية النور االعظم االهلية للبنينتطبيقيبكر عصام خضر محمد رحيم66381322513012001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيحمزة احمد راتب عبد المجيد66391322513014007

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اسماعيل ابراهيم محمود66401322513014008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل رشيد علي66411322513014009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيعمر احمد عيسى مظلوم66421322513014010

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد امجد عثمان عبد هللا66431322513014013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية ربيع بغداد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حامد كاظم بريسم66441322513014014
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الرسول الكريم االهلية للبنينتطبيقيمقتدى ناجي جاسم مزيد66451322513015004

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيليث علي نعمة نتيش66461322513016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسنين محمد عبد هللا66471322513016007

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد فتحي عبد هللا داود66481322513017001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسر قحطان مغير66491322513017002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم خلف هانو66501322513017005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0090.43ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحيدر طارق صالح فتحي66511322513017006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحيدر معد كريم نايف66521322513017007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار525.0075.00ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيزيد علي عبد الحسين حمدي66531322513017008

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيزيد نمير وارد حسن66541322513017009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0069.57ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد احمد علوان66551322513017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسيف صالح وليد محمود66561322513017011

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0065.43ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد66571322513017012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا هتيمي احمد ابراهيم66581322513017015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد جبار جواد66591322513017018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل456.0065.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمجتبى واثق محمد علي علوان66601322513017020

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية505.0072.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الصمد ناطق جمعه66611322513017022

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمهيمن محمد رزوقي ناصر66621322513017025

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين643.0091.86ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمهيمن موفق احمد حسين66631322513017026

كلية العلوم/جامعة ديالى449.0064.14ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيهمام عماد خالد زبير66641322513017027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقييوسف عمار فؤاد يوسف66651322513017029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية بغداد العلم االهلية للبنينتطبيقيزيد عامر رشيد مجيد66661322513019002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيامير اسعد كاظم راضي66671322515001001

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الرضا كزار66681322515001002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسين صالح سالم محيميد66691322515001003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى زياد طارق محمود66701322515003013

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ساجد خضير عباس66711322515003014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد نايف ناصر66721322515003015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقياحمد فخري حيدر موحي66731322515008002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي جاسم محمد66741322515010004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29الخارجيونتطبيقياحمد عماد حمزه نعيم66751322518001012

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0076.29الخارجيونتطبيقيحيدر جميل جمعه جالي66761322518001060

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29الخارجيونتطبيقيحيدر صطام حسين علي66771322518001063

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71الخارجيونتطبيقيخضر رسول خضر صوفي66781322518001066

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86الخارجيونتطبيقيساالر ازاد محمد اغامير66791322518001070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0068.43الخارجيونتطبيقيسجاد ماهر محمد عبد الحسين66801322518001082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43الخارجيونتطبيقيعباس غانم صدام حسن66811322518001093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00الخارجيونتطبيقيعبد الرحمن بشار عبد محمد66821322518001094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0063.29الخارجيونتطبيقيمرتضى جواد فتاح جواد66831322518001153

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيآيه حسام علي قاسم66841322522001001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايه عباس محمد عباس66851322522001005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبراء عامر نقي مجيد66861322522001006

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبراء غزوان خليل خضير66871322522001007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبنين نبيل احمد جعفر66881322522001009
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قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتسنيم عمار محمد رجب66891322522001010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيجنات حيدر عبد العباس شغاتي66901322522001011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيدانيه علي عثمان كاطع66911322522001013

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرانيه حسين محمد فؤاد66921322522001016

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرفقه نؤاس يوسف طاهر66931322522001018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان فارس حميد عبد الرسول66941322522001020

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرونق وليد خالد مصطفى66951322522001021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء سمير قاسم محسن66961322522001022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء عماد جبار محمد66971322522001023

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب علي سلمان عويد66981322522001024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب محمد عبد هللا بدر66991322522001025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينه نبيل علي خان باوه67001322522001026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينه وليد حميد علي67011322522001027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس يوسف جنب امين67021322522001029

كلية العلوم/جامعة واسط619.0088.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيغفران محمد جاسم صالح67031322522001035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفرح حكمت عبد زيد هادي67041322522001036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم خالد رحيمه عبيد67051322522001038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم فراس حمود معن67061322522001041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم محسن عبد الجبار عبد الرزاق67071322522001042

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم محمد علي ابو زيد67081322522001043

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمينا احمد عزيز نعمة67091322522001044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقينبأ هيثم سوير يسر67101322522001045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقينعمت ستار جبار حسين67111322522001047

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور حسين محسن حسن67121322522001048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهاجر باسل عبد الرزاق حمودي67131322522001050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهاله حيدر عبد العباس شغاتي67141322522001051

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيياسمين رائد محمد اسماعيل67151322522001053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياسراء مجيد عبد الرضا داخل67161322522002002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيالق ضياء جلوب محسن67171322522002003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيامال يوسف جبار علي67181322522002004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايه صالح خابط عزيز67191322522002005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرقيه صبحي طعمه مهدي67201322522002011

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرقيه كريم حمدان جاسم67211322522002012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيروان سالم جاسم محمد صالح67221322522002013

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيروان صالح حسن جوي67231322522002014

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسماح عباس عبد هاشم67241322522002020

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت468.0066.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيضحى صبحي عبد عالوي67251322522002023

كلية العلوم/جامعة الكوفة499.0071.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيغدير احسان عبد هللا خلف67261322522002027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه خالد خضير عباس67271322522002030

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه محمد خلف زبون67281322522002031

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم رائد صالح الدين فيصل67291322522002032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم يوسف نكال احميد67301322522002034

كلية االعالم/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمسك زكي ابراهيم طه67311322522002035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور الهدى احمد حمزه محمد67321322522002036
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتتطبيقييقين زياد محمود وحيد67331322522002038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية القناة للبناتتطبيقيايلين بشار نجم عبد هللا67341322522003002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0067.14اعدادية القناة للبناتتطبيقيروان باسل عبد الرحيم عبد الكريم67351322522003004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية564.0080.57اعدادية القناة للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الغني محمد حسن67361322522003006

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية القناة للبناتتطبيقيزينب محمود صبري حميد67371322522003008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية القناة للبناتتطبيقيسما علي كامل عيسى67381322522003011

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه صالح علي عبد الحسين67391322522003016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه عامر عبد الرحمن علي67401322522003017

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين533.0076.14اعدادية القناة للبناتتطبيقيمنى موفق مدحت منير67411322522003020

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية القناة للبناتتطبيقينور علي محمد اكرم حسين فوزي67421322522003024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية القناة للبناتتطبيقيياسمين احمد شهاب احمد67431322522003025

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0072.86اعدادية القناة للبناتتطبيقييهدين عبد هللا عباس عطيه67441322522003027

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيآيان فؤاد سامي محمد علي67451322522004003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0070.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيآيه زياد علي مرجان67461322522004004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيآيه محمد متنبي عبدهللا67471322522004006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيازهار خالد سبع حسن67481322522004007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيبشائر عمار عبد الرحمان حسين67491322522004011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيتقى احمد زباله جميل67501322522004012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيتقى عمر مجيد جميل67511322522004013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيحفصه عمر راجح عبد القادر67521322522004014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية463.0066.14اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيرسل حيدر عبد االمير حسن67531322522004018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيرقى عثمان هاشم جميل67541322522004020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيروان كنعان هاشم عبد الواحد67551322522004021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيريا محمد ريحان جبر67561322522004022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيزهراء احمد شاكر يونس67571322522004024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0089.14اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيغني ساهر قاسم عبد الستار67581322522004030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية605.0086.43اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفرح عبد المجيد عبد الحميد جميل67591322522004033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفريده وليد عباس فاضل67601322522004034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم487.0069.57اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيلبنى وليد خليل مصطفى67611322522004035

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمريم خالد وليد رشيد67621322522004037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمينا ميثم محمد صبري67631322522004041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية االعظمية للبناتتطبيقينبأ محمد حكمت عبد الحافظ67641322522004043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية االعظمية للبناتتطبيقينرجس عبد هللا عبد الحافظ عباس67651322522004044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية االعظمية للبناتتطبيقينور محمد شوكت نجف67661322522004047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيهاجر عادل هاشم حمودي67671322522004049

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية396.0056.57اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيهديل حسين شاكر محمود67681322522004051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيايالف سمير حاتم عبد الكريم67691322522005001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيزينب احمد سليم داود67701322522005003

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى501.0071.57اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيزينب علي كاظم سلمان67711322522005004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيساره عمار فاضل عباس67721322522005006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيشمس عالء عبد الحسين دلول67731322522005008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيضحى لؤي عفيف مصطفى67741322522005009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيأفين نادر خان جان شريف67751322522006001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايه حيدر خضير عباس67761322522006002
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايه غسان شعيب احمد67771322522006003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيتبارك اركان محمود حسين67781322522006004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيتبارك رائد عليوي جميل67791322522006005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرسل احمد محمد حسين احمد67801322522006006

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرسل جواد سعدون جواد67811322522006007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيرسل حيدر جاسم ياس67821322522006008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزينه مقداد عمر علي67831322522006009

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيفاطمه خالد كاظم مدلول67841322522006013

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيمريم احمد منذر مصطفى67851322522006014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيمريم حيدر احمد ربيع67861322522006015

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية االستقالل للبناتتطبيقينور قصي شاكر محمود علي67871322522006018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيوئام محمود خلف عبد هللا67881322522006021

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية االستقالل للبناتتطبيقييمامه حامد سلمان احمد67891322522006022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية االعتدال للبناتتطبيقيساره عباس فاضل شلتاغ67901322522008003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية االعتدال للبناتتطبيقيمريم حميد علي حسين67911322522008005

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيايات صفاء الدين عبد المنعم حسين67921322522009001

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيزهراء عبد المطلب خلف لفته67931322522009005

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقينور الهدى فالح هادي ذجر67941322522009009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيرقيه صالح الدين مصطفى رحيم67951322522010013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيريام فرحان طالب حيدر67961322522010014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيسحر حسين جواد كاظم67971322522010016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمة هيثم صالح نصيف67981322522010022

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيمريم حسام عدنان حسن67991322522010025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيمريم ضياء ابراهيم علي68001322522010026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيميس سعد محمود احمد68011322522010027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيميس كريم علوان جاسم68021322522010028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيمينا عمر وليد خليل68031322522010029

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيمينا ليث قاسم رشيد68041322522010030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقينور طارق داود عواد68051322522010033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيهدى ضياء خلف حمادي68061322522010035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيهناء اياد محمد جبوري68071322522010036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيوسن علي عدنان اسماعيل68081322522010037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقييسرى طارق عبد الواحد عبد اللطيف68091322522010038

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية695.0099.29اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيام البنين والء حمودي صالح68101322522011001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنت الهدى رياض حسين بلي68111322522011003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيتقى عادل هاشم محمد68121322522011008

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيحوراء هالل خلف مطر68131322522011010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزكاء محمد سليم ابراهيم68141322522011011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزينب علي قاسم محمد68151322522011015

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيساره حيدر عبد الكريم ثاني68161322522011016

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيعذراء عباس ابراهيم مهدي68171322522011019

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيغفران فراس سمير ابراهيم68181322522011020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه اسامه حسين عبد علي68191322522011022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه عزيز هاني حسين68201322522011024
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيازهار عالء مجيد صالح68211322522014003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيايه عبد الجبار رحيم محمد68221322522014005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبنين احسان حسين صبر68231322522014007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتبارك سعد جبار جاسم68241322522014008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتبارك قيس عبد الباقي عبيد68251322522014009

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحوراء حسن فليح حسن68261322522014011

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيرسل فراس كاظم راضي68271322522014012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيرند مزعل عناد عبد الرزاق68281322522014016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيروان محمود ابراهيم عيدان68291322522014017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيريم خالد صالح عابر68301322522014018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيريهام حسين علي نجم68311322522014019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيشهد مشتاق عامر حسين68321322522014024

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية586.0083.71اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيعذراء مجيد رشيد عيسى68331322522014025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه احمد عوده نايف68341322522014027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيلينا مسلم حميد عبد68351322522014028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينبأ ماجد عطيه جبر68361322522014030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى578.0082.57اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور محمد رحيم كريم68371322522014035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيآيه فاضل محمود صدام68381322522015002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيامال حيدر هاشم فاضل68391322522015003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية االنتصار للبناتتطبيقياوراد رائد مصطفى عبود68401322522015004

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيايه مهند طه خضير68411322522015009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيبنين حاتم كريم حسون68421322522015010

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيجمانه حازم حسين عوده68431322522015011

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0071.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيجنه عباس عبد ياسين68441322522015012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيحوراء فراس خضر عبد القادر68451322522015014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيدينا عالء عبد الحسين زوين68461322522015015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيرانيا محمد عدنان حميد68471322522015016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيريم كاطع حسون خميس68481322522015018

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب بشير عبد الحسين زوين68491322522015022

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب حيدر عباس رؤوف68501322522015023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب محمد مجيد حمودي68511322522015024

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية668.0095.43اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينه علي محمود لطيف68521322522015026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيكوثر احمد عبد المجيد عبد الحسن68531322522015031

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمريم ناهد حسين صالح68541322522015033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمالك وديع فيصل جعفر68551322522015035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمنار بهاء الدين جميل مجيد68561322522015036

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمها عمار عمران عيسى68571322522015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمها كمال علي زينل68581322522015038

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينور قاسم محمد حسون68591322522015040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيياسمين محمد بدري محمد علي68601322522015043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية البسالة للبناتتطبيقيافراح حقي اسماعيل عاشور68611322522016001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية البسالة للبناتتطبيقيحوراء حسن خالف عبد علي68621322522016003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية البسالة للبناتتطبيقيزهراء محمد جبار عبد الصاحب68631322522016006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية البسالة للبناتتطبيقيزينب احمد عوده كريم68641322522016009

164 من 156صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم صالح68651322522016015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفاطمه حسن جاسم صكر68661322522016016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفدك عباس غالب عمر68671322522016019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية البسالة للبناتتطبيقيلينا ياسين عباس عبيد68681322522016022

كلية العلوم/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية البسالة للبناتتطبيقيمريم غالب سالم حاتم68691322522016024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية البسالة للبناتتطبيقينادين رائد فرحان عبد68701322522016027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيآيه سامي محمود علوان68711322522017001

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقياديان صالح حسن هاشم68721322522017002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقياطياف عماد عبد علي جبار68731322522017004

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيامنه عباس ابراهيم رسن68741322522017006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيانفال وعد حسن داود68751322522017007

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيبنين علي سلمان داود68761322522017012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيحنين بدري حسين عبد هللا68771322522017016

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيحوراء اركان موسى علي68781322522017017

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيحوراء علي مهدي رحيمه68791322522017018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيداليا مشتاق ماجد علي68801322522017019

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيديمه عبد هللا عوده حافظ68811322522017020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيرقيه جاسم محمد كزار68821322522017023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيروان صالح حسن هاشم68831322522017024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزهراء جعفر عيدان مخيلف68841322522017025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزهراء نصير عالوي رحيم68851322522017027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزينب ميثم سعدون ياسين68861322522017028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيساره صادق فاضل سالم68871322522017029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيسجى ياسر عباس عبد علي68881322522017030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيسهى ماجد مطلك عيسى68891322522017031

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه جبار حسن طاهر68901322522017033

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقينبأ مازن شاكر راضي68911322522017040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيودق جميل محسن علي68921322522017045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقييقين علي مهدي رحيمه68931322522017046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبتول عبد هللا سالمه عبد الرضا68941322522018003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين حسين نعمه عبد68951322522018004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتقى قاسم يوسف صالح68961322522018006

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء عبد الكاظم عبد الحسن نبهان68971322522018011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم رحيم جاسم مناتي68981322522018018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهاجر حسين جعفر حسين68991322522018028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهبه جليل ابراهيم ميرزه69001322522018029

كلية العلوم/جامعة النهرين542.0077.43اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدى جمال عبد االمير مجيد69011322522018030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الخنساء للبناتتطبيقييقين هيثم حسن شلش69021322522018031

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيبنين حيدر سعدون عطيه69031322522019003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيتبارك ايسر هاشم حسين69041322522019004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية505.0072.14ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيجوان حمزه شعيب عباس69051322522019005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0070.71ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيدانيه زياد طارق جواد69061322522019006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار460.0065.71ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيدالل مقتدر حمدان عبد المجيد69071322522019008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية628.0089.71ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيرانيه محمد عبد الرزاق عبد الوهاب69081322522019009
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قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيسجى حسام احمد خميس69091322522019011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيفاطمة اثير نعمه عبد69101322522019012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيلبنى طالب خماس حسين69111322522019013

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيمنار عامر احمد زيدان69121322522019016

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيمنار لؤي خليل ابراهيم69131322522019017

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيمينه شاكر محمود حسين69141322522019019

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية الرافدين للبناتتطبيقينور الهدى ابراهيم هاشم حسين69151322522019020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الرافدين للبناتتطبيقييسر علي غالب ذاري علوان69161322522019021

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيايه علي مهدي احمد69171322522020001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيايه ماجد حميد محمد69181322522020002

كلية العلوم/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيبراء رافد هادي عبد69191322522020003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيدانيه خالد عبد هللا صالح69201322522020005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيرقية فارس علي سعدون69211322522020006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيسما وسام سلمان داود69221322522020011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيمريم حيدر عباس اسماعيل69231322522020012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيمينا رضا محمد حسن محمد علي69241322522020013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيهناء عالء غني عباس69251322522020016

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيايه عبد علي طاهر مزبان69261322522022003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الشعب للبناتتطبيقيتمارا عامر عيسى عبد69271322522022007

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الشعب للبناتتطبيقيحوراء علي عباس عطيه69281322522022008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزهراء حسين حسن عبيد69291322522022011

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزهراء علي كاظم علي69301322522022013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزهراء ماهر شامل خليل69311322522022014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزينب ستار حميد عباس69321322522022018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزينه كاظم كاطع سلمان69331322522022020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الشعب للبناتتطبيقيسماء سعد حسين علوان69341322522022022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيسناء هاشم باقر حسن69351322522022024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الشعب للبناتتطبيقيشروق فاضل سلمان محمد69361322522022025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشعب للبناتتطبيقيصفا سعد عدنان طاهر69371322522022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيفاطمه ضياء سعدون جاسم69381322522022032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيفاطمه علي فاضل ياسين69391322522022034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الشعب للبناتتطبيقيفاطمه عيسى برغيل فرحان69401322522022035

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الشعب للبناتتطبيقيكوثر حسن عطيه الفي69411322522022038

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الشعب للبناتتطبيقيمريم سالم داود سليم69421322522022042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29اعدادية الشعب للبناتتطبيقيمالك رعد جبار شرقي69431322522022045

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية582.0083.14اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور علي كتاب فنجان69441322522022049

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الشعب للبناتتطبيقيهدى كاظم عبد علي مهدي69451322522022053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية الفوز للبناتتطبيقيافنان وليد نقي غالم69461322522023002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43ثانوية الفوز للبناتتطبيقيبتول عالء جاسم محمد69471322522023004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الفوز للبناتتطبيقيحال احمد فاضل جار هللا69481322522023005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية الفوز للبناتتطبيقيدانيه عصام حامد اسماعيل69491322522023008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية الفوز للبناتتطبيقيرسل عباس علي صالح69501322522023009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية الفوز للبناتتطبيقيزينب حقي اسماعيل حميد69511322522023013

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية الفوز للبناتتطبيقيساره علي كاظم علي69521322522023016
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية الفوز للبناتتطبيقيسرى عادل ساهي دويش69531322522023017

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية الفوز للبناتتطبيقيشمس فارس حميد بديوي69541322522023018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية الفوز للبناتتطبيقيكوثر علي قاسم محمد69551322522023022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمالك مهند هادي كريم69561322522023023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية الفوز للبناتتطبيقينور علي كاظم علي69571322522023026

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية الفوز للبناتتطبيقيوئام ماجد حسن زوره69581322522023029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيآيه عالء عبد الحسين عبد هللا69591322522024001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيامنه فراس كاطع عبد هللا69601322522024002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيايه يحيى عبد الرضا لطيف69611322522024004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيتبارك رسول خزعل محمد69621322522024005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.0068.57ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيتيجان بشير جبر مظهر69631322522024006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيحنين عمار عدنان داود69641322522024007

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيرلى سنان جالل عبد المجيد69651322522024009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيرند احسان منعم كامل69661322522024010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزهراء مؤيد سلمان عبد69671322522024012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيسرى احمد عبد الستار مصطفى69681322522024016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيسماء صالح كريم حسين69691322522024017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيغدير كاظم محمد رضا كاظم69701322522024019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيغنى مثنى عزيز عبد اللطيف69711322522024021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيغيد خالد خليل مجيد69721322522024022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمة حيدر عزيز الزم69731322522024023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه الزهراء طالب جمعة جاسم69741322522024024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه علي محمد جبر69751322522024025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه مصطفى محمد عباس69761322522024026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمسره سعد محسن عبد هللا69771322522024029

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيملك حسين عبد عالوي69781322522024030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمنار مهند صالح محمود69791322522024031

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية572.0081.71ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيميسم منذر عبد الحسين حسين69801322522024032

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينبأ صفاء عدنان كاظم69811322522024033

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية686.0098.00ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينور محمد احمد مصطفى69821322522024034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيآمنه محمد زين العابدين وهاب69831322522025001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقياستبرق محمد هادي حميد69841322522025002

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيايه نصير خالد خلف69851322522025004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم سعدي محمد69861322522025006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيداليا سعد رشيد محمد69871322522025008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيدالل عقيل عبد الزهره عبد69881322522025010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيدينا طالب جاسم حمادي69891322522025012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرسل رعد كاطع عمران69901322522025015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرسل عباس كريم عباس69911322522025016

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء محمود مجيد خليل69921322522025017

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت548.0078.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاطمة اركان ناظم محمود69931322522025024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيكوثر حسين علي كامل69941322522025026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيكوثر نهاد محمد مراد69951322522025027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمينا زياد طارق عبد هللا69961322522025031
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ عبد اللطيف تركي حمود69971322522025032

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية541.0077.29ثانوية النعمان للبناتتطبيقيآيه اياد عدنان محمود69981322522026001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية النعمان للبناتتطبيقياميره خالد وليد علي69991322522026002

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية النعمان للبناتتطبيقيبسمه وليد عبد االله صبحي70001322522026003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية641.0091.57ثانوية النعمان للبناتتطبيقيساره طه ياسين جليب70011322522026006

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية النعمان للبناتتطبيقيسراء عبد السالم حسين احمد70021322522026008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية النعمان للبناتتطبيقيشهد خالد وليد علي70031322522026009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية النعمان للبناتتطبيقيعاليه سلمان علي حسين70041322522026011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية النعمان للبناتتطبيقيهاجر عثمان فؤاد احمد70051322522026013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية حطين للبناتتطبيقيوالء حسين علي نصيف70061322522027009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية حنين للبناتتطبيقياوان عامر اسكندر يوسف70071322522028001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية حنين للبناتتطبيقياية ياسر شاكر ابراهيم70081322522028002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية حنين للبناتتطبيقيحوراء مكي عبد الساده جبر70091322522028005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية حنين للبناتتطبيقيرواسي خضير حسين علي70101322522028007

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية حنين للبناتتطبيقيزهراء خطاب اسماعيل خطاب70111322522028008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية حنين للبناتتطبيقيزينب جالل طريفي لفته70121322522028009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00ثانوية حنين للبناتتطبيقيصافات محمد عزاوي محمد70131322522028011

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية حنين للبناتتطبيقيفاطمة نصبف جاسم محمد70141322522028012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية حنين للبناتتطبيقيمنار محمد رزاق رشيد70151322522028013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية حنين للبناتتطبيقينور علي محسن العيبي70161322522028014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية حنين للبناتتطبيقيهند احمد فؤاد فاروق مجيد70171322522028015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية عدن للبناتتطبيقيابرار حيدر هاشم سلمان70181322522030001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية عدن للبناتتطبيقيتبارك سمير رحيم حافظ70191322522030007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية عدن للبناتتطبيقيتبارك علي محمود محمد70201322522030008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية عدن للبناتتطبيقيتبارك عماد قحطان وحيد70211322522030009

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية613.0087.57ثانوية عدن للبناتتطبيقيرؤى صالح الدين عبد الكريم محمد70221322522030011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية عدن للبناتتطبيقيرحاب عباس سالم حسين70231322522030012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية عدن للبناتتطبيقيرسل علي نصر حميد70241322522030013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية عدن للبناتتطبيقيرهام صالح الدين مهدي علو70251322522030015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية عدن للبناتتطبيقيريام احمد شالل حبيب70261322522030016

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين629.0089.86ثانوية عدن للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين يارك70271322522030021

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية عدن للبناتتطبيقيصفا صادق عبد النور عزيز70281322522030026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية عدن للبناتتطبيقيفاطمه عامر كريم محمد70291322522030032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية عدن للبناتتطبيقيمريم علي كاظم حسين70301322522030036

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية عدن للبناتتطبيقيهند نبيل فوزي احمد70311322522030039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية يافا للبناتتطبيقياسماء ثامر حسن سيه70321322522031001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية يافا للبناتتطبيقياسماء علي ناصر عطيه70331322522031002

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية يافا للبناتتطبيقياالء محمد عزيز علي70341322522031003

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية يافا للبناتتطبيقيالزهراء يونس فلحي جعفر70351322522031004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية يافا للبناتتطبيقيايات ضياء جنديل حسن70361322522031006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية يافا للبناتتطبيقيبتول رحيم عبد الساده جبر70371322522031011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية يافا للبناتتطبيقيبنين بشير قاسم رسن70381322522031012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية يافا للبناتتطبيقيجنات علي محسن علي70391322522031017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية يافا للبناتتطبيقيدعاء ابراهيم كاظم عبد70401322522031019
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية يافا للبناتتطبيقيرسل احمد علي داود70411322522031020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية يافا للبناتتطبيقيرفيف مؤيد عبد الكريم محمد70421322522031021

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86اعدادية يافا للبناتتطبيقيرقيه عباس جاسم مثنى70431322522031022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء حاتم عبد الكريم احمد70441322522031025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية يافا للبناتتطبيقيضحى حسن مهاوي كاظم70451322522031031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه جميل سلمان علي70461322522031035

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه مشتاق جاسم محمد70471322522031038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية يافا للبناتتطبيقيمريم علي حسين فجاج70481322522031039

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.7298.82ثانوية المتميزاتتطبيقيتقى احمد عبد الوهاب عبد الرضا70491322522032001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية696.6899.53ثانوية المتميزاتتطبيقيساره حيدر عبد الغفور حكمت70501322522032002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية664.2094.89ثانوية المتميزاتتطبيقيمريم محمد عبد المجيد رفعت70511322522032003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية650.3692.91ثانوية المتميزاتتطبيقيمنه هللا رائد داود محمد70521322522032004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.3287.76ثانوية المتميزاتتطبيقينور عدي حاتم عبد العزيز70531322522032005

كلية االعالم/جامعة بغداد529.7275.67ثانوية المتميزاتتطبيقينور عدي طاهر حسن70541322522032006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.7667.82ثانوية المتميزاتتطبيقيود محمد عبد الحميد خلف70551322522032007

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.1296.59ثانوية المتميزاتتطبيقيوسن احمد محمد فاضل عبد الرزاق70561322522032009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقياعياد شريف عبد زغير70571322522033002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الرشد للبناتتطبيقيأيناس فاضل خنجر سلمان70581322522033004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الرشد للبناتتطبيقيبتول عادل مجيد حميد70591322522033005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقيبصائر قاسم كاظم محسن70601322522033007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزهراء اياد كاظم لعيبي70611322522033013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزهراء باسم كرم علي جمشير70621322522033014

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0064.86اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزهراء عدنان غافل فيصل70631322522033015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزهراء علي مظلوم عبد الحسن70641322522033016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الرشد للبناتتطبيقيعلياء ردام صيهود جاسم70651322522033019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية الرشد للبناتتطبيقيفاطمه الزم صدام ارحيمه70661322522033022

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الرشد للبناتتطبيقينبأ جمعه حميد موسى70671322522033023

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية الرشد للبناتتطبيقينرجس حميد حسن شجر70681322522033024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86اعدادية الرشد للبناتتطبيقينور باسم عزيز شمخي70691322522033026

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية الرشد للبناتتطبيقيهدى علي شبل شعيب70701322522033027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الرشد للبناتتطبيقييقين حيدر كاظم محسن70711322522033028

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية بنت الهدى للبناتتطبيقيرؤى اثير محمد عبدال70721322522034004

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة عماد لطيف خضير70731322522034006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية بنت الهدى للبناتتطبيقيفرقان علي ابراهيم صالح70741322522034007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية بنت الهدى للبناتتطبيقينور محمد احسان صبيح70751322522034008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيامل رائد محمد حسين70761322522035001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرغد عماد كاظم حسن70771322522035004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرقيه محمد عبد الرضا لفته70781322522035007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزينب صباح صبحي نصيف70791322522035009

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيساره محمد محمود خليفه70801322522035011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيشيرين كريم حبوب سيد70811322522035015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمريم قاسم كريم حسن70821322522035018

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمريم محمد كريم حبيب70831322522035019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقينادين علي راضي هاشم70841322522035023
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقينرجس عبد العالي كاظم موسى70851322522035024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقينور صباح صبحي نصيف70861322522035025

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيآمنه ثامر حميد عبد اللطيف70871322522039001

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيأمنه عمر عامر اسماعيل70881322522039002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيآيات عالء عبد الحليم احمد70891322522039004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت512.0073.14ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيأيه محمد هشام احمد70901322522039006

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقياسيل جاسم محمد حسين70911322522039008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيايه كنعان محمد علي حسين70921322522039010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيتاره عمر فاروق هاشم70931322522039012

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيحرير عمر فاروق احمد اديب70941322522039014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيدانيا علي عبد الستار محمود70951322522039015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيدانيه وديع امين مجيد70961322522039016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيديما صميم عبد المنعم طه70971322522039017

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرانيه علي باسل ناجي70981322522039019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيرفل مهند محمد شالهي70991322522039022

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيروان صالح جميل اسماعيل71001322522039023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيزمن حسين علي مايخان71011322522039024

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيزهراء محمد كاظم ياسين71021322522039026

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيزينب علي عبد االمير سلمان71031322522039027

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيزينب محمد امين فاضل حرحوش71041322522039028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيزينب مصطفى منعم نجم71051322522039029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيساره عالء عبد الحليم احمد71061322522039030

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسدره المنتهى بسام خزعل رحيم71071322522039032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسما عمار صاحب حسين71081322522039033

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسماء محمد محمود شكري71091322522039034

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0096.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسندرال جاسم محمد جواد71101322522039035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيسوالف ستار جبار حريجه71111322522039036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيشهد اياد عبد الستار جبار71121322522039037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيعائشه جمال عدنان صالح71131322522039039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيغصون عبد الباسط ابراهيم حسين71141322522039042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيغفران احمد غني محمد جواد71151322522039043

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيفرح نمير اكرم حسن71161322522039046

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيلبنى يحيى موسى علي71171322522039047

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيلينا احمد باسم محمود71181322522039048

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيماجده عماد عبد الستار محمد71191322522039049

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية668.0095.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمريم محمد امين فاضل حرحوش71201322522039052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيمريم محمد عبد الرضا طه71211322522039053

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيموده حيدر محمد حسين71221322522039058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقينبأ حسام خليل عبد النبي71231322522039061

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقينبأ سعد صالح مهدي71241322522039062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقينور الهدى رعد عبد اللطيف خماس71251322522039064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية الحريري للمتميزاتتطبيقيوداد اياد عبد الستار جبار71261322522039067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الفردوس للبناتتطبيقياية ثامر خميس صبير71271322522040003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك رعد عبد هللا محمد71281322522040008
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك عادل سالم ملهوف71291322522040010

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك محمد درباش تقي71301322522040011

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرقيه حازم داود موسى71311322522040013

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء محمد داود موسى71321322522040018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب حسين كاظم عباس71331322522040019

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0087.14اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب ناصر كعود رحمن71341322522040021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيساره عقيل عباس مجيد71351322522040022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيسالي صباح بدر عبد الرزاق71361322522040023

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشهد تحسين فرج جامل71371322522040025

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيغدير عبد الكريم عباس كاظم71381322522040029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيكوثر ماجد حسن نعمه71391322522040038

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمسره محمد عدنان مشوش71401322522040042

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينبأ علي يعكوب وشاح71411322522040044

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية597.0085.29اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينرجس عبد االمير عزيز زين71421322522040045

كلية العلوم/جامعة النهرين540.0077.14اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور الهدى مهدي صالح اغليم71431322522040048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيورود نمير جمعه ريكان71441322522040052

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية579.0082.71االعدادية المركزية للبناتتطبيقيزهراء ثائر حسن عبد الوهاب71451322522041005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86االعدادية المركزية للبناتتطبيقيمريم صالح مهدي محمد صالح71461322522041009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل436.0062.29ثانوية النسرين للبناتتطبيقيمريم محمد جمعه حسين71471322522047003

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية حيفا للبناتتطبيقيرقيه رافد عبد الرضا محمد71481322522050004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية حيفا للبناتتطبيقيزهراء قاسم محمد خلف71491322522050006

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه جبار رضيو مهدي71501322522050011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57ثانوية حيفا للبناتتطبيقينور الهدى رسول جبار حزام71511322522050013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية البنوك األهلية للبناتتطبيقيمروه ستار جبار شلك71521322524002002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية579.0082.71ثانوية البنوك األهلية للبناتتطبيقيمي خالد ساجد زغير71531322524002003

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية سما بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء فواز احمد علي71541322524003002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية سما بغداد االهلية للبناتتطبيقينسرين فهد مجيد رشيد71551322524003005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الهديل االهلية للبناتتطبيقيآيه عمار محمد عناد71561322524005001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الوركاء األهلية للبناتتطبيقيريام نوري محمد نوري71571322524006001

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية النور االعظم االهلية للبناتتطبيقيتقى صالح مهدي احمد71581322524008001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية المعرفة االهلية للبناتتطبيقيتمني زهير غالب عبد71591322524010002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية المعرفة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم رشيد حسين71601322524010003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية المعرفة االهلية للبناتتطبيقيكوثر محمد كاظم محسن71611322524010005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية المبدعات األهلية للبناتتطبيقيعال حليم جبار شفي71621322524012002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيامال رسول فاضل جوخان71631322526001001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيرقيه عمار مهدي خصاف71641322526003004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيزهراء عزيز ماشا هلل حسن71651322526003006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد511.0073.00الخارجياتتطبيقياالء قيس علي قدوري71661322528050005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0076.57الخارجياتتطبيقيبلسم زيد حسين عبد علي71671322528050017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29الخارجياتتطبيقيدينا نورالدين محمد عارف71681322528050026

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية559.0079.86الخارجياتتطبيقيزهراء حيدر ناجي عبود71691322528050037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71الخارجياتتطبيقيعال كاظم حسين حيدر71701322528050066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00الخارجياتتطبيقيفاطمه ماجد عبد الرزاق هللا ويردي71711322528050073

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية بلقيس للبناتفنونأبرار خالد هاشم كاظم71721322622002001
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قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
الرصافة االولى

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية بلقيس للبناتفنونتبارك عدي احمد ناصر71731322622002002

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية بلقيس للبناتفنوندعاء محمد كريم جبر71741322622002004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية بلقيس للبناتفنونرحمه سامي جبار منصور71751322622002005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية بلقيس للبناتفنونرفل جليل نصيف جاسم71761322622002006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية بلقيس للبناتفنونزهراء عالء مجيد حميد71771322622002008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية بلقيس للبناتفنونزهراء علي مزهر جبار71781322622002009

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية بلقيس للبناتفنونساره علي طعمه جبر71791322622002010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية بلقيس للبناتفنونعبير رحيم بويع سلمان71801322622002014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية بلقيس للبناتفنونغدير كريم فيصل كريم71811322622002016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية بلقيس للبناتفنونغدير مزهر سالم حسون71821322622002017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية بلقيس للبناتفنوننورهان عدي حاتم سعد71831322622002021

164 من 164صفحة 


