
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد اسعد حسن كاظم11522211001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عباس بالص عليوي21522211001003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد علي عيدان حسن31522211001006

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد محمد عبد خلف41522211001008

كلية االعالم/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الرافدين للبنينادبيامير علي حسون طعيم51522211001011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر الحكيم رعد عبد فرج هللا61522211001013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن حمزه عوده لعيبي71522211001018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن عباس رحيم راضي81522211001020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين فالح حسن جبل91522211001033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين كريم طاهر حمد101522211001034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الرافدين للبنينادبيحيدر اياد علي لفته111522211001037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الرافدين للبنينادبيحيدر هادي خلف محسن121522211001041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00اعدادية الرافدين للبنينادبيرعد شهاب حسن حافظ131522211001044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية الرافدين للبنينادبيسامر عدنان جمعه علي141522211001045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد حسين علي حسين151522211001049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد عماد عبد الحسين خلف161522211001054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد ماجد سويف صاحي171522211001055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حيدر محسن علي181522211001070

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي رائد عبد الرضا كامل191522211001071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي شاكر هاشم حاجم201522211001073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي محمد كاظم خلف211522211001076

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الرافدين للبنينادبيمؤمل احمد حسين نامدار221522211001086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد الصدر محمد علي حلو231522211001091

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الرافدين للبنينادبيمقتدى كامل شنيشل عسكر241522211001109

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الرافدين للبنينادبيمقتدى هشام عبد االمير فرج251522211001110

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الرافدين للبنينادبيمهيمن طالب خريبط عبد هللا261522211001116

كلية االعالم/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الرافدين للبنينادبيميمون جواد عبد سكر271522211001117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف عامر صبار مهاوي281522211001120

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد باقر كاطع جويعد291522211003001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيامير رياض طه جمعه301522211003006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية العراق الناهض للبنينادبيباقر علي كريم مطر311522211003013

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0073.43اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسن حسين مظلوم صكر321522211003017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية445.0063.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين زياد كاظم كريم331522211003020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين عبد الهادي مالك داود341522211003023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين فيصل غضبان جبر351522211003024

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين مجيد رشم كرومي361522211003026

كلية اللغات/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسيني حاتم ريحان عليوي371522211003028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحمزه عبد الحسين جاسم حافظ381522211003029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر حسن هادي كاظم391522211003030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية585.0083.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر سمير حطاب ساده401522211003032
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قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسيف جبار درويش كاظم411522211003042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيصادق محمد احمد عطيوي421522211003043

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس رعد رحيم عطيه431522211003045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس كاظم شناوه سلمان441522211003048

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عبد الكاظم مفتن خضر451522211003060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي منتصر راضي لفته461522211003066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيفاضل عباس عكله سلمان471522211003067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان489.0069.86اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكاظم محسن شبيب صادق481522211003069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار داود سعد فياض491522211003070

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار علي حميد حمد501522211003072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار غفار جبار راضي511522211003073

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار وليد ثجيل طعيمه521522211003075

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمجتبى احمد قاسم محي531522211003079

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد جاسم كعيد رغيف541522211003083

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد حسن محيل غليم551522211003086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد صباح حسين حرش561522211003089

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى سالم محمد عبد571522211003095

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمقتدى حلو سالم خضر581522211003103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمقتدى سالم حزام بدر591522211003105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمقتدى علي هاشم ياسين601522211003106

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0060.43اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمقتدى مازن طالب سلمان611522211003108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمهدي زهراو مشتت نصر هللا621522211003113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيموسى حمودي خلف كاطع631522211003114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية العراق الناهض للبنينادبينور الصدر قاسم حزام بدر641522211003118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية قتيبة للبنينادبياحمد رحيم محيسن فياض651522211004002

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية قتيبة للبنينادبياحمد علي محمد سلمان661522211004006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية قتيبة للبنينادبيجاسم هادي جاسم محمد671522211004012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن يعقوب حسين عطية681522211004016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين رشيد ابو حميد عبادة691522211004019

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين صباح زغير حنون701522211004020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين صالح حسن زيدان711522211004021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية قتيبة للبنينادبيعباس جبار جاسم شعيبث721522211004031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي هوبي محسن ابسيط731522211004038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية قتيبة للبنينادبيغيث حسين جباري حسن741522211004039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية قتيبة للبنينادبيكرار عباس رسن خفي751522211004041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد اسماعيل حسون كزار761522211004044

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد الباقر رحيم محيسن فياض771522211004045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد تقي ابراهيم اكريم نعمه781522211004046

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد حقي اسماعيل حنون791522211004049

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد خضير عباس كاظم801522211004050
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد صالح حسن جبر811522211004051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد علي عبود جبر821522211004052

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد قاسم محيبس صالح831522211004055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية قتيبة للبنينادبيموسى الكاظم حسن فالح شبرم841522211004062

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية قتيبة للبنينادبينور الدين صباح قاسم حمودي851522211004063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياحمد عيسى يعقوب راضي861522211005004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيامير علي فرج حسن871522211005007

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيجعفر الصادق محمد جاسم رحيمه881522211005011

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيجعفر عبد الرحمن هادي عباس891522211005012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين خليل محمد لفته901522211005019

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر احمد حسب رحيمه911522211005028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر جاسم عطيه حوشي921522211005029

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية445.0063.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر سعد عوده اشنين931522211005030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيزين العابدين جاسم رحيمه بدن941522211005035

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسجاد باسم عبد الكاظم حسن951522211005038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيصادق كامل طعمه درباش961522211005043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي الرضا هاشم محمد مطر971522211005051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي جواد كاظم زغير981522211005052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي حسين عبد هللا بدر991522211005053

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي صبار علي بطي1001522211005058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار اياد عبود حسن1011522211005067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمؤمل مهند لفتة عبد الحسين1021522211005072

كلية االعالم/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد تقي سعد شاطي حسين1031522211005074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية582.0083.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد مشتاق هاشم هندي1041522211005078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمود إسماعيل محمود عبد هللا1051522211005080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمرتضى رحيم كريم علي1061522211005083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمرتضى غازي عوده مدلول1071522211005085

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى احمد عبد النبي عنيد1081522211005087

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر محمد جبار جري1091522211005092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيوائل خالد لفته حسين1101522211005098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبييوسف عزيز شمخي جابر1111522211005102

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد عماد رحيم هاشم1121522211006004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيباقر جعفر هادي عريبي1131522211006008

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيجعفر صادق محمود حسن1141522211006012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي كريم غضبان1151522211006021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي نصيف جاسم1161522211006023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحمزه سمير سياي علي1171522211006027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر صادق علي اكبر علي1181522211006030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر صباح خليف حسين1191522211006031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرسول حسين ناصر قاسم1201522211006035
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرسول محمد خالد مهاوي1211522211006036

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرضا صباح ابراهيم علي اكبر1221522211006038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد كنعان سايه مير علي خان1231522211006045

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسرور محمد اسماعيل برج علي1241522211006046

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيصادق كاظم محمد زوره1251522211006050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيصفاء حازم حسن حسين1261522211006051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس راضي عذيب مويش1271522211006054

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس محمد حسن طالع1281522211006058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس نبيل ابراهيم علي1291522211006059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي احمد علي محمد1301522211006065

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي اياد حسن مظلوم1311522211006067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر434.0062.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي سالم علي جبار1321522211006072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي صباح ابراهيم علي اكبر1331522211006073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي طاهر جميل صياد1341522211006077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي فاضل طالب عبيد1351522211006081

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي قاسم اكبر كول محمد1361522211006082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي محمد عبد احمد1371522211006086

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية559.0079.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيكرار جاسم محمد جعفر1381522211006090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد رضا هشام نور1391522211006099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد عباس تالي سلمان1401522211006100

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد مختار احمد محيبس فارس1411522211006102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمرتضى حامد كاظم وسمي1421522211006104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمرتضى هشام حسين جاسم1431522211006107

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمقتدى فراس كاظم كاطع1441522211006116

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمقتدى ماجد نصيف فزي1451522211006117

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمنتظر عبد الكريم سلمان حميد1461522211006120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيهاني جبار رحيم خنجر1471522211006125

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبييوسف علي جاسم زامل1481522211006128

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبييوسف علي عبد القادر مختار1491522211006129

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيابراهيم لطيف كريم ابراهيم1501522211007001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيابو الحسن عادل كريم سالم1511522211007002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد حسن صلبوخ ارهيف1521522211007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد حسين صالح خضير1531522211007005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد صفاء جاسم محمد1541522211007007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عباس ناظم فاضل1551522211007009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عدنان كتيب دواي1561522211007011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية461.0065.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيامير داخل كاظم كيم1571522211007017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر محمد ابراهيم فالح1581522211007021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر مهدي حسين سعيد1591522211007023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر منذر حمود يالي1601522211007026
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كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن صفاء دريول غضبان1611522211007029

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن علي كاظم كالوي جابر1621522211007033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن فالح حسن علي1631522211007034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن محمد باقر طارق عريبي1641522211007035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن محمد حسن غضبان1651522211007036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين احمد قاسم جياد1661522211007039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين تحسين علي غالي1671522211007042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين جمال كاظم عبد هللا1681522211007043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين قيس كاظم فنجان1691522211007055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين كريم كاطع كحيط1701522211007058

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر علي غموس عبد1711522211007065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر فالح محسن مختاض1721522211007067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر وليد جواد جاسم1731522211007069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد رحمه الزم قاسم1741522211007078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية565.0080.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد عبد الكريم جبر شمر1751522211007082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد نزار جاسم محمد1761522211007088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد يحيى علي شتيوي1771522211007089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف عبد الحمزه عبد الزهرة شرقي1781522211007094

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف علي داخل هزول1791522211007095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيضرغام عباس حسن الزم1801522211007100

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي جاسم ارحيم شنين1811522211007115

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي رحيم عبد الواحد حمود1821522211007121

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين512.0073.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد الحسين محيسن حميد1831522211007128

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي قاسم لعيبي كاظم1841522211007136

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي مالك وزير محمود1851522211007138

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعمرو امجد طليع وحيلي1861522211007144

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيغدير كريم صدام لفتة1871522211007145

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكاظم محمد راضي رشيد1881522211007147

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار عباس شنيشل جحيل1891522211007152

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد باقر حسين كاطع مناتي1901522211007160

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد عبد االمير نعمه ثابت1911522211007169

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد مصطفى صدام فاخر1921522211007175

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى ابراهيم فليح حسن1931522211007178

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى رحيم طاهر عذار1941522211007179

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى صالح عبود بارح1951522211007182

كلية التربية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمسلم عادل فالح راضي1961522211007185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى حميد ثامر عبد الحسين1971522211007186

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى ساهي كريم ناصر1981522211007189

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم جامن مفتن1991522211007192

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى قاسم كاظم شوب2001522211007195
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى حسن حميد مطشر2011522211007201

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى راشد عبد الزهرة زيدان2021522211007202

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى سالم رسن سلمان2031522211007203

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى عاشور حسين جميل2041522211007205

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمقتدى عوده خزعل عبود2051522211007206

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر جواد جاسم يوسف2061522211007207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر سالم صبيح عطيه2071522211007208

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر محمد سلمان داود2081522211007210

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية ثورة الحسين للبنينادبينور الحسن صفاء راضي علي2091522211007213

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيوسام كاظم خلف العيبي2101522211007217

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية ثورة الحسين للبنينادبييحيى زكريا صدام زبون2111522211007218

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيابراهيم عائد فيصل شجاي2121522211008001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد عماد حسين علي2131522211008012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيامير صدام حسين سلطان2141522211008015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيجعفر طالب عناد فليح2151522211008023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن فالح حسون عودة2161522211008029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين خضير خليفه زويد2171522211008035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل529.0075.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين عالء موسى لفته2181522211008042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين كاظم منخي جابر2191522211008044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين محمد صدام ساهي2201522211008049

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين يوسف كامل عويد2211522211008051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر الكرار حسين علي طعان2221522211008053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر حميد اسماعيل طابور2231522211008055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر سعد حاجم مهنا2241522211008058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر علي حسن سلمان2251522211008060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد عامر عبد الحسن فرحان2261522211008067

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد عالء عبد هللا حسين2271522211008069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد وليد عباس علي2281522211008070

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسمير محمد اكريم عباس2291522211008071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيطه علي عبد الحسين عشبه2301522211008077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس شامل بالسم خفي2311522211008079

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس عبد علي خشن داغر2321522211008081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس عيسى زايد فزع2331522211008083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي الرضا قاسم شنشول خطار2341522211008093

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي المثنى محسن ضمد2351522211008094

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي باسم عبد عواد2361522211008096

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسين غازي سريح2371522211008100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي خليل هاشم راضي2381522211008102

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي ستار جبار خليفه2391522211008104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عائد فيصل شجاي2401522211008108
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عبد الرزاق خلف بنيان2411522211008111

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي ليث كاظم لعيبي2421522211008119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي نهاد علي حسن2431522211008125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار عامر جلود نعيمة2441522211008132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار فارس جاسب حافظ2451522211008135

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمؤمل احمد داود علي2461522211008137

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد جبار عنيد علك2471522211008139

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد عالء حسون محمد2481522211008142

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد علي ضاري ناصر حسب2491522211008143

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد فراس كريم تعبان2501522211008145

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد كاظم جبار ناصر2511522211008148

كلية التربية/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى رائد كاظم جبار2521522211008151

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى ماجد كاظم لفته2531522211008154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمسلم عقيل خيون صدام2541522211008157

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمنتظر احمد حميد مبارك2551522211008172

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمنتظر عبد الحسين شنجار شاتي2561522211008175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمهدي هادي اطليب كتيب2571522211008179

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيموسى الكاظم علي مجيد مري2581522211008182

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبيموسى علي حسين جبر2591522211008183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية التراث العراقي للبنينادبينور الحسين نهاد حمد حسك2601522211008188

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية التراث العراقي للبنينادبيواثق ثامر نعمه عنيد2611522211008190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية التراث العراقي للبنينادبييوسف احمد ابراهيم فلوك2621522211008192

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية التراث العراقي للبنينادبياركان جاسم كاظم محمد2631522211008195

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية التراث العراقي للبنينادبيذو الفقار عبد الحسين خالوي جوي2641522211008196

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية المصطفى للبنينادبيابراهيم عبد هللا كاظم عبد النبي2651522211009001

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد خليل داود شاطي2661522211009006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد علي قاسم جبر2671522211009008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد قتيبة مجيد حميد2681522211009011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد كريم قاسم موسى2691522211009013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد محسن رحيم عطية2701522211009014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية المصطفى للبنينادبيالحكيم عبد هللا حسين هاشم2711522211009018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية المصطفى للبنينادبيامير خالد سلمان محسن2721522211009020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن علي رطب جبر2731522211009033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين جاسم حمودي جعفر2741522211009035

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عبد الزهرة حسين جبر2751522211009042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية المصطفى للبنينادبيحمزة محمد كامل مضهضب2761522211009051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر محمود جاسم محمد2771522211009061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية المصطفى للبنينادبيرضا منطور زوره كاظم2781522211009064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية المصطفى للبنينادبيسيف علي حسن علي2791522211009072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس حامد علي وهاب2801522211009077
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كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسين علي حزام2811522211009089

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسين قاسم زوير2821522211009090

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي محمد رحيمه جابر2831522211009104

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي ميثم رحم فرحان2841522211009106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي ياسين عبد هللا حسن2851522211009108

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي يوسف عبد هللا كاكي2861522211009109

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل عبد الزهرة محسن كاظم2871522211009124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل منير احمد زغير2881522211009126

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد الباقر قاسم شيال علوان2891522211009130

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد باسم الزم جبر2901522211009133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد باقر عبد الرحمن حسين مهوس2911522211009134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد ثامر غالي محمد2921522211009136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0070.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى حسن المي جياد2931522211009146

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى حسن محسن نعمه2941522211009147

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى حيدر عاطف عبد الكريم2951522211009149

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى حيدر فيصل كصاب2961522211009150

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى فاضل جبر شايع2971522211009153

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى سعد عويد محمد2981522211009159

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى مؤيد كريم الزم2991522211009165

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى يعقوب يوسف حسين3001522211009168

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر كامل حميد علي3011522211009173

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية قباء للبنينادبياحمد حسن هادي فريح3021522211010002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية قباء للبنينادبياحمد عبد االمير جخيور شناوه3031522211010003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية قباء للبنينادبيحسين رياض نايف عبد الحسين3041522211010008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية قباء للبنينادبيحسين سالم عريبي خلف3051522211010009

كلية القانون/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية قباء للبنينادبيحسين صباح ثويني الزم3061522211010012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0067.57اعدادية قباء للبنينادبيحسين عبد هللا حافظ عكلة3071522211010014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية قباء للبنينادبيحسين علي حسين جبر3081522211010015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية قباء للبنينادبيحيدر حسين سيد غافل3091522211010018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية قباء للبنينادبيحيدر محسن كاظم حيدر3101522211010020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية قباء للبنينادبيسجاد جواد كاظم جاسم3111522211010024

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية قباء للبنينادبيسجاد سهر عبد حمادي3121522211010027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية قباء للبنينادبيعباس علي فرحان جبر3131522211010037

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية قباء للبنينادبيعبد هللا حازم مطلك جاسم3141522211010040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية قباء للبنينادبيعلي جاسم عبد سيد3151522211010043

كلية القانون/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية قباء للبنينادبيعلي رحيم جاسب حنش3161522211010047

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية قباء للبنينادبيعلي رياض عيدان جياد3171522211010048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86اعدادية قباء للبنينادبيعلي سعد محمد عبد الحسين3181522211010052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية قباء للبنينادبيعلي عباس حسين عباس3191522211010053

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية قباء للبنينادبيعلي كاظم عزيز الزم3201522211010054
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية قباء للبنينادبيعلي محسن محمود عطية3211522211010055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية قباء للبنينادبيعلي مهدي كاظم عبيد3221522211010056

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية قباء للبنينادبيغازي ميثم غازي عذاب3231522211010058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية قباء للبنينادبيغيث علي حسن علي3241522211010059

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية قباء للبنينادبيفارس جميل جاسم رضا3251522211010060

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية قباء للبنينادبيكرار عدنان رجال سهر3261522211010064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية قباء للبنينادبيكرار علي جبار كاظم3271522211010065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية قباء للبنينادبيكرار نوري صباح علي3281522211010067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية قباء للبنينادبيمجتبى عباس جمعة عنيد3291522211010068

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية446.0063.71اعدادية قباء للبنينادبيمحمد صادق حسن حمود جراد3301522211010071

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية قباء للبنينادبيمرتضى حسين عبودي حسن3311522211010073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى امير وادي زامل3321522211010077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى مظاهر حسوني جبر3331522211010082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية قباء للبنينادبيمقتدى حسين جمعة عنيد3341522211010084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية قباء للبنينادبيمقتدى رعد سعد حسب هللا3351522211010085

كلية القانون/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية قباء للبنينادبيمنتظر حسن جواد جبر3361522211010087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية قباء للبنينادبيمنتظر عبد الحسين مجيد طاهر3371522211010088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية قباء للبنينادبيموسى عدي عودة فزع3381522211010092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية قباء للبنينادبيياسين سمير نجم عبود3391522211010094

كلية االعالم/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبياحمد باسم علي جودة3401522211011002

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيامير نبيل محمد امين3411522211011008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيايمن كاظم ارحيم عبد الحسين3421522211011009

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيباقر خدايار محمد ياربلكة3431522211011010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسن هادي كاظم فالح3441522211011012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين فاضل ناصر هاشم3451522211011014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر عباس عبد الحسن علي3461522211011016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر نعمت هيمت كمر3471522211011018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيرضا عدي عالء حسين3481522211011019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعبد الرحمن احمد عالء حسين3491522211011025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعقيل هادي فالح جبر3501522211011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي احمد عزيز علي3511522211011029

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي سعدون حسن الزم3521522211011031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي ظافر سالم خلف3531522211011032

كلية االعالم/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي عباس جميل محسن3541522211011033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي ماجد عباس شعبان3551522211011035

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي مفيد علي جخيور3561522211011036

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيكرار عبد الجبار ستار حسن3571522211011039

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية523.0074.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد باسم صباح حبيب3581522211011040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتضى اركان كريم عباس3591522211011048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتضى جدعان محمود انيه3601522211011049
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كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتضى فخري سلمان جعفر3611522211011051

كلية اللغات/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمسلم عقيل حسن ابراهيم3621522211011054

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية562.0080.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمقتدى قيس حيدر عبد علي3631522211011057

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمنتظر لؤي عباس كيطان3641522211011060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيهشام خالد عبد هللا يحيى3651522211011064

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيياسر جمال نعيم حسن3661522211011065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد سعد عبد هللا بدر3671522211013002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد سعد فرج رمضان3681522211013003

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد شاكر ثجيل سدخان3691522211013004

كلية اللغات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية الوارثين للبنينادبيباقر احمد بدير ديوان3701522211013007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الوارثين للبنينادبيجعفر الصادق احمد مراد فرج3711522211013010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن حيدر صيوان داخل3721522211013012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن عوده ثابت فياض3731522211013015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين رائد فيصل مجيد3741522211013017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين سعد حسن شندي3751522211013018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين علي كاطع بدن3761522211013020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين محمد عبيد حمد3771522211013023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد عباس حسن فليح3781522211013027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد هيثم خنجر حميد3791522211013030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الوارثين للبنينادبيسيف جاسم محمد مطرود3801522211013032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الوارثين للبنينادبيعبد هللا احمد خنجر زناد3811522211013040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي المرتضى طالب عبد هللا حبيش3821522211013048

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي باسم عبود عذيب3831522211013049

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي سالم موسى محمد3841522211013055

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية416.0059.43اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي عبد االمير علي حسين3851522211013058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي محسن صدام كاظم3861522211013059

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي مهدي جليل جعفر3871522211013060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي ناصر عبداالمير سلمان3881522211013061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي وسام قاسم خيار3891522211013062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الوارثين للبنينادبيكرار صباح محمد حسين3901522211013067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الوارثين للبنينادبيمجتبى محمد ستار محمد3911522211013070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد الجواد ناظم كاطع بدن3921522211013073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد جاسم قاسم مدهرب3931522211013075

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد حسين شناوه كاطع3941522211013077

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد حيدر كطيف عباس3951522211013079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد رضا زغير حسن3961522211013080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد صباح حسن شناوه3971522211013083

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد عادل يحيى محمد3981522211013084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد عيدان كاظم عباس3991522211013086

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية الوارثين للبنينادبيمرتضى باسم ناصر حسين4001522211013088
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى سعد هاشم جاسم4011522211013092

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى عادل خلف سلمان4021522211013093

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى نعيم حسين طالع4031522211013096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر رعد فاخر مولى4041522211013100

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر صباح مري جبر4051522211013101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية الوارثين للبنينادبيمهدي اكرم طاهر موسى4061522211013103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الوارثين للبنينادبيمهدي عبد الرزاق علي محمد4071522211013105

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الزهاوي للبنينادبيابو الحسن قاسم موسى عبد4081522211015002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد حيدر علي حسين4091522211015004

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الزهاوي للبنينادبيامير محمد جبر سلمان4101522211015007

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الزهاوي للبنينادبيباقر محمد زامل محمد4111522211015011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الزهاوي للبنينادبيجعفر احمد صبيح طاهر4121522211015012

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيجعفر عايد قاسم مطر4131522211015013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الزهاوي للبنينادبيحيدر سامي لطيف كليت4141522211015023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية الزهاوي للبنينادبيحيدر صبري امين فتاح4151522211015025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الزهاوي للبنينادبيذو الفقار محمد محيي حمد4161522211015028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الزهاوي للبنينادبيزيد يوسف محسن حمزه4171522211015031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيسجاد عماد عباس عبد الرضا4181522211015036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الزهاوي للبنينادبيسيف رائد مجيد عبد4191522211015037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الزهاوي للبنينادبيصفاء محمد فتاح عبد هللا4201522211015041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس جبار شون حبتر4211522211015043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس عبد المحسن منسي حسن4221522211015044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس هادي بهرام رحيم4231522211015047

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الزهاوي للبنينادبيعبد هللا حسين ناهض محسن4241522211015048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي جميل شامي ناشور4251522211015051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي عبد الحسين كريم كاظم4261522211015054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي هاتف عبد علي شمخي4271522211015057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي يحيى جاسب دعاج4281522211015059

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار علي زبون هامل4291522211015066

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية الزهاوي للبنينادبيليث محمد ابراهيم حسن4301522211015068

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد رضا جواد كاظم كبر4311522211015074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد علي عبد الجبار كريم فنجان4321522211015077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد قاسم جبار معيد4331522211015078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمود سامي عبد السالم عبد الواحد4341522211015079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الزهاوي للبنينادبيمسلم عقيل عبد النبي سباح4351522211015081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الزهاوي للبنينادبيمقتدى جميل عارف رستم4361522211015087

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الزهاوي للبنينادبيمقتدى محمد عبد المحسن منسي4371522211015089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية الزهاوي للبنينادبيموسى سعد عبد المحسن منسي4381522211015092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد عباس دوله خليفه4391522211016007

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين عبد الرضا محمد عبد الصاحب4401522211016024
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كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحيدر نوري صفر شكر4411522211016033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيداود اركان عبد الكاظم دعدوش4421522211016034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيرضا شاكر علي جان حسين4431522211016036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية513.0073.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسجاد حسن حاتم ماجد4441522211016040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسجاد فاضل عبد العباس حمود4451522211016042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسجاد محيسن كاظم طعين4461522211016045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس حسن كاظم داود4471522211016048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس علي جوهر شرزا4481522211016053

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد هللا مشعان نوار ظاهر4491522211016057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي بشير علي حسين4501522211016059

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي ثائر فالح حسن4511522211016060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي رعد مزهر جاسم4521522211016066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي نجم يحيى رضا4531522211016074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي نوزاد عباس علي جان4541522211016075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار ابراهيم حاتم ضيدان4551522211016079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار عباس مهدي دامن4561522211016082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار عبد الكريم بالسم جابر4571522211016083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمجتبى محسن محمد حسين4581522211016089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد الصادق مؤيد هادي جوده4591522211016092

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد صباح عبد هللا حسن4601522211016093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد عبد العباس ناصر قاسم4611522211016096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد علي جاسم مطلق4621522211016097

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد علي جوهر شرزا4631522211016098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد نعيم هاشم مسلم4641522211016100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد ياسين غيدان شيره4651522211016101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمرتضى عباس فاضل محل4661522211016104

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمرتضى ماجد بادر مختاض4671522211016106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمقتدى اكرم فليح محسن4681522211016117

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمقتدى صدام موزان صابر4691522211016119

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمقتدى عبد العباس محمد عبد الصاحب4701522211016120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمقتدى ياسر زبون جاسم4711522211016121

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمنتظر جواد كاظم غضيب4721522211016122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيوائل تحسين علي عبد4731522211016125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأواب صالح جمعة شرهان4741522211017002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأيوب هادي علي عطية4751522211017004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد حسين عارف ضاحي4761522211017007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد سالم منصور عيدان4771522211017009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد شاكر خشن الزم4781522211017010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد علي فرحان مذكور4791522211017012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد محمد جبار فهد4801522211017014
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد موفق طالب خضير4811522211017015

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد نبيل هالل حسن4821522211017016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيباقر صباح حسين علي4831522211017017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيجاسم سعد حسن درع4841522211017018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن تحسين عيدان موسى4851522211017019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن رياض كاظم عبد4861522211017020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن عبد هللا بداي راضي4871522211017024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن محيسن عالوي محسن4881522211017026

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين طالب عبد الرضا عبد4891522211017029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين عزيز كريم عبد4901522211017030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علوان جبار مرعب4911522211017032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي زغير فرج4921522211017034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي شندي طعمة4931522211017035

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين كريم سادة مديلي4941522211017039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين محمد زايد داغر4951522211017041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين وحيد عبد الحسن زاير4961522211017042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر ستار جبار شبوط4971522211017045

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيرضا هاشم موسى رضا4981522211017051

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد حسين جبر عبد النبي4991522211017054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد رحمان سعد هللا بستان5001522211017055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسيف حسام عبد األمير جبر5011522211017061

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيصادق عبد الحسين قاسم غالي5021522211017064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيضرغام علي عبد النبي ظاهر5031522211017066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعادل مهدي كطافة جالب5041522211017067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس جاسم خلف عبادي5051522211017068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس جواد كاظم شاطي5061522211017070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي سعد كريم مالح5071522211017087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي عامر ضاحي سلمان5081522211017092

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي غازي عبد عليوي5091522211017094

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم5101522211017097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي هيثم جمعة شرهان5111522211017100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيفارس رافد حمدان داغر5121522211017101

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيفرقان مازن حسن سوادي5131522211017104

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار جياد صدام بالسم5141522211017105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار حيدر صباح عبيد5151522211017107

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار حيدر فرحان مذكور5161522211017108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد قاسم ناصر مطلك5171522211017114

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد يوسف ابراهيم جاسم5181522211017117

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى حسن حمادي هندال5191522211017122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0065.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى عدنان مانع حسين5201522211017126
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى قاسم عاصي عبد5211522211017127

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمصطفى وليد حميد جبر5221522211017130

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمقتدى عبد الزهرة عباس مزبان5231522211017135

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية النهروان للبنينادبياحمد صادق جعفر علوان5241522211018004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية النهروان للبنينادبيالعباس نجاح جميل سلطان5251522211018007

كلية االعالم/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية النهروان للبنينادبيامير هاشم سعد عبد الحسن5261522211018009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية النهروان للبنينادبياوس وسام حنون مشكور5271522211018010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى547.0078.14اعدادية النهروان للبنينادبيحسين صفاء عباس زغير5281522211018020

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية النهروان للبنينادبيحسين فالح حسن معيد5291522211018023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية النهروان للبنينادبيحسين محمد جاسم جبار5301522211018024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية النهروان للبنينادبيحسين محمد حسن عيدي5311522211018025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر رحيم هواري صويح5321522211018027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر سالم نجم عبد5331522211018030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر كريم فليح حسن5341522211018032

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية النهروان للبنينادبيرضا ضياء موسى نعمة5351522211018035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية النهروان للبنينادبيسيف كاظم جبر ضمد5361522211018045

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية النهروان للبنينادبيصالح كريم حسن كاظم5371522211018047

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية النهروان للبنينادبيعباس طالب حافظ موحان5381522211018048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57اعدادية النهروان للبنينادبيعباس علي خزعل حسن5391522211018050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية النهروان للبنينادبيعباس مشتاق صاحب كحيط5401522211018052

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0063.14اعدادية النهروان للبنينادبيعبد هللا حسن محمود حسن5411522211018055

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية النهروان للبنينادبيعبد هللا علي فلحي جودة5421522211018056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية النهروان للبنينادبيعلي حسن هادي عبد الزهرة5431522211018064

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية النهروان للبنينادبيعلي حيدر علي مسعد5441522211018066

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية النهروان للبنينادبيعلي سعدون كريم شلش5451522211018069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عبد الحمزة حسين كاظم5461522211018072

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عزيز كامل بالسم5471522211018073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية النهروان للبنينادبيعلي محمد ظهير خلف5481522211018077

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية النهروان للبنينادبيعلي مرتضى عباس عبود5491522211018078

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية النهروان للبنينادبيغيث قاسم لعيبي جاسم5501522211018080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية النهروان للبنينادبيليث كريم فلحي جودة5511522211018086

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد داود سالم راضي5521522211018093

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد سعد محمد جودة5531522211018096

كلية االعالم/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد صادق ريسان خلف حمد5541522211018097

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد صالح عوده ضمد5551522211018098

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية النهروان للبنينادبيمرتضى احمد عاجب حمود5561522211018108

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى محمد دهش عبد هللا5571522211018119

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى وسام علي محسن5581522211018120

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية النهروان للبنينادبيموسى باسم راضي عصاد5591522211018124

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية النهروان للبنينادبيموسى عماد كاظم ابراهيم5601522211018126
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية النهروان للبنينادبيهشام محمد جاسم نجم5611522211018129

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية النهروان للبنينادبيياسر محمد راضي سهم5621522211018130

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية النهروان للبنينادبييوسف ثامر شنيشل عسكر5631522211018131

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية سيبويه للبنينادبيابراهيم علي عبد الحسين مرعوب5641522211020002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية سيبويه للبنينادبيابو الحسن جبار خليفة عذيب5651522211020004

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية سيبويه للبنينادبياحمد قاسم جعفر سلمان5661522211020007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية سيبويه للبنينادبياحمد منذر نعيم ساعة5671522211020009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية سيبويه للبنينادبيامير زكي يحيى كاظم5681522211020011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية سيبويه للبنينادبيايوب تحسين عالوي صلبوخ5691522211020014

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71اعدادية سيبويه للبنينادبيجعفر صبر منخي حسين5701522211020020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية سيبويه للبنينادبيجعفر عباس خضير عبد علي5711522211020021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية سيبويه للبنينادبيحسن علي هاشم نعمة5721522211020023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية سيبويه للبنينادبيحسن مهدي جودة بدر5731522211020024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية سيبويه للبنينادبيحسين باسم محمد عاشي5741522211020026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية سيبويه للبنينادبيحسين خليفة عبد الرضا كاظم5751522211020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية سيبويه للبنينادبيحسين عبد الرضا وحيد شغاتي5761522211020030

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية سيبويه للبنينادبيحسين قاسم عبد الهادي دايخ5771522211020035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية سيبويه للبنينادبيحمزة ماجد حسين زناد5781522211020037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية سيبويه للبنينادبيسجاد احمد جبار مال5791522211020042

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية سيبويه للبنينادبيسجاد احمد شاهي كاظم5801522211020043

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية سيبويه للبنينادبيسجاد حسين مهاوي سعيد5811522211020044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية سيبويه للبنينادبيسجاد شاكر حسن رزيج5821522211020047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية سيبويه للبنينادبيسجاد طارق هاشم فاضل5831522211020048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية سيبويه للبنينادبيصادق حسين حسن فهد5841522211020053

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية سيبويه للبنينادبيضرغام قاسم محمد كاظم5851522211020056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية سيبويه للبنينادبيعباس جاسم عبد الهادي دايخ5861522211020058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية سيبويه للبنينادبيعباس رزاق حمود جبر5871522211020061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي الدر حسين عبد االمير لوكي5881522211020074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي جبار خليفة عذيب5891522211020077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي حسن جاسم عباس5901522211020079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي خضير والي سويبط5911522211020081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي سعد محسن حسين5921522211020083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي عبد االمير غضبان مرهون5931522211020089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي عدي عبد كاظم5941522211020090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي قاسم حسين صابر5951522211020092

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29اعدادية سيبويه للبنينادبيعلي كريم علي زاير5961522211020094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية سيبويه للبنينادبيفاضل عامر عبد الحسين سدخان5971522211020100

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية سيبويه للبنينادبيكرار حيدر عبد الحسين جاسم5981522211020103

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية سيبويه للبنينادبيكرار ناهد حمد مطنش5991522211020105

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية سيبويه للبنينادبيمؤمل حميد رحيم معيجل6001522211020109
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية سيبويه للبنينادبيمؤمل عباس جبار سلمان6011522211020110

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية سيبويه للبنينادبيمؤمل كريم مجيد عبد الكاظم6021522211020111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية سيبويه للبنينادبيمحمد الباقر عيدان شنيور عاشور6031522211020116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية سيبويه للبنينادبيمحمد باقر كاظم ابراهيم جاسم6041522211020118

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية سيبويه للبنينادبيمصطفى عادل جابر سعيد6051522211020142

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية سيبويه للبنينادبيمصطفى عطوان حلو صكر6061522211020145

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية سيبويه للبنينادبيمصطفى ماضي حميد شناوة6071522211020147

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية سيبويه للبنينادبيمقتدى محمد اونيس كريم6081522211020154

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية سيبويه للبنينادبيمنتظر هادي كاظم حسن6091522211020158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية سيبويه للبنينادبيمهيمن علي عبد الحسين خضير6101522211020163

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية سيبويه للبنينادبييوسف حسين بدير هاشم6111522211020167

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية بدر المسائية للبنينادبيجعفر عبد النبي ثامر كريم6121522215002006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسنين قادر عبد الزهرة نعمة6131522215002007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين لطيف مفكود شاتي6141522215002009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي االكبر عادل كاظم سلمان6151522215002018

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي النقي عبدهللا راضي علي6161522215002019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية االخاء المسائية للبنينادبياحمد جواد كاظم لعيبي6171522215003002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعلي عباس مهدي صباح6181522215003015

كلية القانون/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمصطفى طارق جواد كاظم6191522215003024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمنتظر محمد خميس شنان6201522215003030

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعبدهللا جمال عبدهللا سلمان6211522215004016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعلي فاضل زبون حسن6221522215004021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعلي وليد غازي عجيل6231522215004023

كلية اآلداب/جامعة كركوك422.0060.29ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد عذاب حنظل حنون6241522215004030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية االقصى المسائية للبنينادبييوسف علي محسن مهاوي6251522215004038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29ثانوية االقصى المسائية للبنينادبييوسف كاطع جلوب حاشوش6261522215004039

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43الخارجيونادبيابراهيم فاضل جبار عطية6271522218001003

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية359.0051.29الخارجيونادبيالعباس بن فاضل عباس شلش6281522218001037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00الخارجيونادبيحسين مخلف هندي فلحي6291522218001104

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00الخارجيونادبيزين العابدين عباس خلف حسن6301522218001155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71الخارجيونادبيسجاد احمد لفته جنيح6311522218001159

كلية اللغات/جامعة بغداد605.0086.43الخارجيونادبيسجاد كاظم داخل جاسم6321522218001173

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29الخارجيونادبيعباس كاظم جبر محمد6331522218001210

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71الخارجيونادبيعلي جمعه لفته رمضان6341522218001242

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57الخارجيونادبيعلي حرب حسين عبيد6351522218001246

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14الخارجيونادبيعمار كاظم علي زاير6361522218001301

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29الخارجيونادبيفالح نجم خلف شاطي6371522218001316

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29الخارجيونادبيكرار فاضل مزهر عباس6381522218001336

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29الخارجيونادبيمحمد طارق جواد كاظم6391522218001376

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43الخارجيونادبيمنتظر عيسى قاسم داخل6401522218001449
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14الخارجيونادبيمنتظر فالح حسن رسن6411522218001450

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14الخارجيونادبينور الدين عماد عباس عبد الرضا6421522218001463

كلية اللغات/جامعة بغداد627.0089.57الخارجيونادبيحسين حيدر فالح حسن6431522218001477

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية العقيلة للبناتادبياشاه زنان خيون جبار جاسم6441522222001002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية العقيلة للبناتادبيايات لفته محمد شخناب6451522222001005

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية العقيلة للبناتادبيايه احمد العيبي عزيز6461522222001007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية العقيلة للبناتادبيايه اسعد محمد ياسين6471522222001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية العقيلة للبناتادبيبنين جالل مجبل ابراهيم6481522222001012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك محمد راضي موزان6491522222001016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية العقيلة للبناتادبيتقى محمد رشيد مذكور6501522222001017

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء خير هللا كاظم عطيه6511522222001024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء ظاهر ناصر شبوط6521522222001025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية العقيلة للبناتادبيرحاب كريم غانم عباس6531522222001029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية العقيلة للبناتادبيرقيه ضياء اسماعيل داخل6541522222001034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية العقيلة للبناتادبيريم جاسم عدنان دبيس6551522222001036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء صالح حسن حافظ6561522222001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب حسين ناجي ابراهيم6571522222001044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب خضر قدوري خضير6581522222001046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب سمير علي قاسم6591522222001047

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب عمار جبار كاطع6601522222001049

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية العقيلة للبناتادبيزينه سالم كاظم حنوش6611522222001050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية العقيلة للبناتادبيزينه صباح ملك نعمه6621522222001051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية العقيلة للبناتادبيساره جاسب خضير عكن6631522222001052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية العقيلة للبناتادبيساره علي درويش جاسم6641522222001055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية العقيلة للبناتادبيسبا عباس حسن فتين6651522222001057

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى سعد صاحب محسن6661522222001058

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى محمد عبد جلود6671522222001060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية العقيلة للبناتادبيشهد احمد كريم غالي6681522222001065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية العقيلة للبناتادبيشهد محمد علي سلمان6691522222001067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية العقيلة للبناتادبيعلياء حسن جار هللا خضر6701522222001068

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية العقيلة للبناتادبيغدير احمد جاسم خلف6711522222001069

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية العقيلة للبناتادبيغدير قاسم عدنان دبيس6721522222001072

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه احمد هاشم جبر6731522222001077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه باسم جميل ياسر6741522222001079

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه حسين نعمه داخل6751522222001081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه ميثم كاظم محبس6761522222001085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه ياسر كاظم يوسف6771522222001086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية العقيلة للبناتادبيكوثر عبد الحسين عبد هللا حالوب6781522222001088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية العقيلة للبناتادبيمرام حيدر وحيد محمد جواد6791522222001089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية العقيلة للبناتادبيمريم احمد عبد علي حسون6801522222001090
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية العقيلة للبناتادبيمريم باسم جميل ياسر6811522222001091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية العقيلة للبناتادبيمريم هيثم محمد جاسم6821522222001094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية العقيلة للبناتادبينبأ حسين عبد محمد حمود6831522222001098

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية العقيلة للبناتادبينبا مهند علي طاهر6841522222001100

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى عبد الهادي دهش عبد هللا6851522222001104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية العقيلة للبناتادبينور محمد جابر كيطان6861522222001105

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية593.0084.71اعدادية العقيلة للبناتادبيهبه محمد عسل جاسم6871522222001107

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية المسرة للبناتادبيابتهاج عمار ليلو عبد الحسن6881522222002001

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية المسرة للبناتادبيبلقيس حسين عبد الرضا علي6891522222002002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية المسرة للبناتادبيبنين هيثم عباس عبد الواحد6901522222002004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية المسرة للبناتادبيرسل عامر عوده ضمد6911522222002008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية المسرة للبناتادبيرسل مكي جبار عذيب6921522222002009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية المسرة للبناتادبيريام عبد الحسين محسن فضل6931522222002011

كلية اللغات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية المسرة للبناتادبيزهراء اسيل حسن فالح6941522222002012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية المسرة للبناتادبيزينب محمد جبير خرموش6951522222002015

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية المسرة للبناتادبيسبا هيثم كاظم جخير6961522222002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية المسرة للبناتادبيسماء عماد الدين خليل ابراهيم6971522222002017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية المسرة للبناتادبيغدير احمد كاظم جخير6981522222002020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية المسرة للبناتادبيفرح حازم قاسم نحو6991522222002025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية المسرة للبناتادبيندى سالم جاسم نجم7001522222002031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية المسرة للبناتادبينور الهدى حسيب مزهر ثعبان7011522222002032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية المسرة للبناتادبيهاجر طالب زاير شنيح7021522222002033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية المسرة للبناتادبييقين قيس رسن زغير7031522222002036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية النجاة للبناتادبيآرين حيدر سعيد غالم علي7041522222003001

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية النجاة للبناتادبيايه احمد جمعه حسن7051522222003007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية النجاة للبناتادبيايه عبد النبي خضير شهيب7061522222003010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية النجاة للبناتادبيبراء باسم محمد خنوبه7071522222003011

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك فاضل عباس عبد7081522222003017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية النجاة للبناتادبيتمارة ماجد علي حسين7091522222003019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية النجاة للبناتادبيحنين عبد الحكيم ناصر محسن7101522222003020

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية النجاة للبناتادبيرسل حازم عبد الحسين علوان7111522222003022

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية النجاة للبناتادبيرسل علي خلف زيدان7121522222003023

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية النجاة للبناتادبيرفاه جعفر كاظم حسن7131522222003025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية النجاة للبناتادبيرقيه طاهر خضير جبر7141522222003027

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية النجاة للبناتادبيرقيه عباس جابر لفته7151522222003028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء حامد سلمان ماجود7161522222003031

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء علي مهدي صالح7171522222003036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء فاضل صدام حربي7181522222003037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء نزار خضير منصور7191522222003040

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء نزار عبد هللا درب7201522222003041
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية النجاة للبناتادبيزينب جمعه دوخي ناشي7211522222003043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية النجاة للبناتادبيزينب عادل جلوب موسى7221522222003047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية النجاة للبناتادبيزينب علي سلمان عيسى7231522222003050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية النجاة للبناتادبيسحر كريم طاهر خلف7241522222003053

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية النجاة للبناتادبيطيبه حسن محمد جاري7251522222003058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية النجاة للبناتادبيغدير احمد عبد الحسين عوده7261522222003061

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية النجاة للبناتادبيمريم جبار علي فارس7271522222003068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية النجاة للبناتادبيمريم كاظم حمد هللا معيوف7281522222003072

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية النجاة للبناتادبيمشاعل جميل معيوف خليوي7291522222003073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية النجاة للبناتادبينبراس سمير عباس ابو كذيله7301522222003074

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية النجاة للبناتادبينرجس سالم عبد الحسين محيسن7311522222003075

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية النجاة للبناتادبينرجس صادق كريم عزيز7321522222003076

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية النجاة للبناتادبينور احمد جلوب سيد7331522222003077

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية378.0054.00اعدادية النجاة للبناتادبييقين علي خلف عوده7341522222003081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الرميلة للبناتادبيام البنين عقيل عباس فرحان7351522222004002

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الرميلة للبناتادبيامنه علي جلوب جابر7361522222004005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الرميلة للبناتادبيبتول احمد حسين مطشر7371522222004007

كلية القانون/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الرميلة للبناتادبيبراء هاشم صيوان سلمان7381522222004008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين احمد راضي محمد7391522222004009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين عباس هادي سلمان7401522222004012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين علي عبد الحسين جوهر7411522222004014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الرميلة للبناتادبيتبارك عبد الكريم بجاي جابر7421522222004015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية582.0083.14اعدادية الرميلة للبناتادبيحوراء فاضل مخيلف حسين7431522222004017

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الرميلة للبناتادبيرسل عزيز جاسم عبد الرضا7441522222004020

كلية القانون/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الرميلة للبناتادبيريام ستار حمدان مويرد7451522222004023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء جاسم فالح شمخي7461522222004026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء حبيب خنجر جبر7471522222004029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء حسين عبد الواحد شجر7481522222004031

كلية اللغات/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء حمزة سوادي مبارك7491522222004032

كلية اللغات/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء علي حميد سلمان7501522222004034

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0073.14اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء عماد زوره مهاوي7511522222004036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء محمد مخيلف حسين7521522222004039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب عباس شرهان كطوف7531522222004040

كلية اللغات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب كريم خيري عليوي7541522222004042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب محسن جبار دعدوش7551522222004043

كلية اللغات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الرميلة للبناتادبيسارة علي زامل عوفي7561522222004045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الرميلة للبناتادبيسارة محمد جاسم شمخي7571522222004046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الرميلة للبناتادبيسجى نصيف جاسم عناد7581522222004047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الرميلة للبناتادبيسجى هيثم صالح رداد7591522222004048

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الرميلة للبناتادبيشهد كاظم طارش سعدون7601522222004049
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الرميلة للبناتادبيضحى حسون علي جار هللا7611522222004051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الرميلة للبناتادبيضحى كاظم مخيلف حسين7621522222004052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبه عبد الرضا وحيد شغاتي7631522222004053

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الرميلة للبناتادبيعال سمير وحيد حميدي7641522222004055

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الرميلة للبناتادبيغدير جبار كنبر صبر7651522222004056

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية الرميلة للبناتادبيغدير عدنان مهدي غضبان7661522222004058

كلية القانون/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمه الزهراء محسن عبد الحسين لفته7671522222004060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمه علي كاظم تايه7681522222004064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية الرميلة للبناتادبيمروه مزيد عبود رسن7691522222004065

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم فالح حسن عظيم7701522222004067

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم نبيل غالب داخل7711522222004068

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الرميلة للبناتادبيمنال محمد عبد الحسن محمد7721522222004069

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية444.0063.43اعدادية الرميلة للبناتادبينبأ مشتاق كاظم مجذاب7731522222004073

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الرميلة للبناتادبينور الهدى سمير حمود سالم7741522222004074

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الرميلة للبناتادبيهديل احمد شياع عليوي7751522222004081

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية الرميلة للبناتادبييقين باقر عبد عليوي7761522222004082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية الفضيلة للبناتادبياحالم نجم عبد هللا كاظم7771522222005001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيام البنين محمد مجيد حمود7781522222005004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيبتول جاسم محمد عجيل7791522222005008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنت الهدى فالح جبار عودة7801522222005012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين عامر خلف كاظم7811522222005014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك رشيد خنجر مفتن7821522222005015

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيثريا ابراهيم نجم مرعب7831522222005018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء حيدر عبد ثجيل7841522222005019

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء صادق هاشم مهدي7851522222005020

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء صفاء عبد الكريم جوي7861522222005021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء عباس اجبيل حلو7871522222005022

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء محمد جواد كاظم7881522222005024

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء محمد حسين داغر7891522222005025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء هادي سعدون يوسف7901522222005026

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيدعاء ناجي سعيد عبد7911522222005029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقيه صدام اجبير تعيب7921522222005033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حسين رحم جبر7931522222005035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء رسول عبود موسى7941522222005036

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عباس هندي حسين7951522222005039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عبد الحسين كاطع حسين7961522222005040

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء فائق حميد كاظم7971522222005041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء فالح كاظم مهاوي7981522222005042

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب ثامر لفته حسن7991522222005046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب جاسب فانوس زغير8001522222005047
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب مشتاق صالح شكب8011522222005054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيشكران شعالن جاسم محمد8021522222005058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيشمس صادق مهدي معارج8031522222005059

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه قاسم عبد شاهين8041522222005065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبه محمد عدنان عبد هللا8051522222005066

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيغادة قاسم حسوني شلش8061522222005069

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيغسق عباس محمد بردي8071522222005070

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران حامد حسين عباس8081522222005071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه جبار عبد الرضا محمد8091522222005073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه حكيم علي عزيز8101522222005074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه علي حسن خلف8111522222005077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه فالح هاشم عباس8121522222005078

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيكاردنيا باسم قاسم فنجان8131522222005080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر محمود عبد الزهره سعودي8141522222005082

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم رضيو سعيد سماري8151522222005084

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم سامي جبر جاسم8161522222005085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم صادق عبادي محمد8171522222005086

كلية اللغات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم محمد جابر عبود8181522222005088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الفضيلة للبناتادبيمالك محمد عبد الساده مريوش8191522222005090

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنى باسم صابر عبد هللا8201522222005092

كلية االعالم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الفضيلة للبناتادبينبأ مؤيد محمد عبد هللا8211522222005094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى ستار جبار علي8221522222005098

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية الفضيلة للبناتادبينور صادق جبار سدخان8231522222005101

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية الفضيلة للبناتادبينور محمد فياض سعيد8241522222005102

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية الفضيلة للبناتادبينورين فهد حسين شريف8251522222005104

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية الفضيلة للبناتادبيهاجر فهمي جاسب مناتي8261522222005105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية الفضيلة للبناتادبيهدى علي حسون سدخان8271522222005109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياثمار مؤيد محسن طاهر8281522222006001

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأريج احمد الماس عباس8291522222006003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية573.0081.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياسراء فاضل محمود احمد8301522222006004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبلقيس عبد القادر ساجت عجيل8311522222006014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين عباس حسن عباس8321522222006015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين علي عبد حميدي8331522222006017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين غانم صالح زايد8341522222006018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين كريم جبار مهتلف8351522222006019

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك الرحمن جمعه ناجي رمضان8361522222006020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك حاتم كريم مطير8371522222006021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك سالم محسن عاتي8381522222006022

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتقى وليد خالد ياسر8391522222006025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيجنه سعد عبد الزهره رشك8401522222006027
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحنين احمد جبر كاطع8411522222006028

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء خالد حرجان عليوي8421522222006030

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء احمد محمد خلف8431522222006033

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء جاسم محمد هزاع8441522222006035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء حسين سدخان عيال8451522222006036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء ستار جبار زغير8461522222006037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء سلمان لفته جرو8471522222006038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عبد هللا مطشر حسين8481522222006039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب حسين كرين محمد8491522222006040

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب صالح هادي مالغي8501522222006042

كلية اآلداب/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب كريم عبد الزهره سلمان8511522222006045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيطيبه سلمان عبد االمير لفته8521522222006054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيطيبه صبري جعفر بريسم8531522222006055

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0073.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء سعيد حسين اعليوي8541522222006056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعال ستار جبار عباس8551522222006058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعهد ماجد حميد عريبي8561522222006059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير صالح حسين ياسين8571522222006061

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه أياد خليل توفيق8581522222006064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه خليل محسن غالي8591522222006065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفرح احمد كريم نهايه8601522222006069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفواطم عبد الحسن كميد معارج8611522222006071

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمرسلين ابريسم سعد ياسين8621522222006072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمنى عبد الحسن شغاتي بدر8631522222006074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيندى موسى راضي مشكل8641522222006075

كلية القانون/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور اسيل عبد النبي جاسم8651522222006078

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور جاسم خضير كاظم8661522222006079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور عبد االمير موحي شنيشل8671522222006080

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور ناصر جار هللا دهيم8681522222006081

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهدير علي عجيل مسلم8691522222006084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيوالء ياسين جاسب حافظ8701522222006085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبييقين مازن فيصل محسن8711522222006086

كلية التربية/الجامعة المستنصرية573.0081.86اعدادية الهدى للبناتادبياسراء جليل نعمت ميره8721522222007001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الهدى للبناتادبياكرام محمد جمعه علي8731522222007003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية الهدى للبناتادبيام البنين عبد هللا شباك فنجان8741522222007004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الهدى للبناتادبيايات اسكندر كاظم حمد8751522222007005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الهدى للبناتادبيايه فرمان فرج قربان8761522222007011

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الهدى للبناتادبيتمارا صالح هاشم سلمان8771522222007013

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية579.0082.71اعدادية الهدى للبناتادبيثريا محمد كريم نوركه8781522222007014

كلية االعالم/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية الهدى للبناتادبيجنة رشيد حنون محمد8791522222007015

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء خالد فهد وسين8801522222007017
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء رحيم خلف صايل8811522222007018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية الهدى للبناتادبيداليا علي محسن جبر8821522222007020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء عادل نايف عبعوب8831522222007021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الهدى للبناتادبيرغد نبيل مجيد محمد8841522222007023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الهدى للبناتادبيروان عدنان ابراهيم احمد8851522222007027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء جاسم محمود بهرام8861522222007028

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء فالح حسن امير8871522222007034

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء كاظم جبار محسن8881522222007035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء مجيد رحمه حمود8891522222007036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء نافع زبون جاسم8901522222007038

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الهدى للبناتادبيزينب زكي محمد صبر8911522222007041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عبد علي عاكول عيسى8921522222007045

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الهدى للبناتادبيزينب فالح عبد هللا خليل8931522222007049

كلية اآلداب/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الهدى للبناتادبيزينب كاظم ياسين موزان8941522222007050

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الهدى للبناتادبيزينب محمد خزعل عبيد8951522222007051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية الهدى للبناتادبيسيماء عبد الجبار جاسم داخل8961522222007057

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الهدى للبناتادبيشفاء حسين جاسم فضاله8971522222007058

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية الهدى للبناتادبيشهد عوده مهاوي سيالن8981522222007059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الهدى للبناتادبيشهد نبيل مجيد محمد8991522222007060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية614.0087.71اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء صباح عبد الكريم رحيم9001522222007061

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية الهدى للبناتادبيطيبه رعد كرم علي9011522222007064

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء عماد سليمان فتاح9021522222007066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه عباس كاظم حسن9031522222007070

كلية االعالم/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الهدى للبناتادبيمريم عبد الستار اسماعيل عبد هللا9041522222007073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الهدى للبناتادبيمريم عقيل عيسى عبد الحسن9051522222007075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الهدى للبناتادبيمريم قاسم عبعوب حسين9061522222007076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الهدى للبناتادبيمالذ حسن شناوة طهماز9071522222007077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الهدى للبناتادبيمنار شهاب محمد حسن9081522222007078

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الهدى للبناتادبيمنار علي حسن محمد9091522222007079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الهدى للبناتادبينرجس سالم عبد هللا ابويش9101522222007084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى حازم عبد االمير عبد9111522222007086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى حسين شوكت مراد9121522222007087

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى محسن عيسى عبد الحسن9131522222007088

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى محمد علي كاظم9141522222007089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الهدى للبناتادبينور علي اسد خليل9151522222007091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية الهدى للبناتادبيهبه حسين حمود كريم9161522222007095

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الهدى للبناتادبيهدى صالح كريم محمد9171522222007096

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الفيحاء للبناتادبياستبرق وسام ماضي كطافه9181522222008002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الفيحاء للبناتادبياالء حسين رحيم محسن9191522222008003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الفيحاء للبناتادبياالء حسين رحيم ناصر9201522222008004
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات كاظم غالي راضي9211522222008008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيايثار احمد حمود نعمة9221522222008012

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيايه علي شيال عجالن9231522222008013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين علي محمد بهيدل9241522222008017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك عبد هللا كاظم عبد النبي9251522222008019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيجنات عدنان زيدان فرحان9261522222008020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية614.0087.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيجنات مرتضى صالح وهاب9271522222008021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيحنين جواد كاظم بدن9281522222008022

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية597.0085.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيحنين حيدر جبار عبد هللا9291522222008023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيرسل خالد سالم فالح9301522222008028

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيرسل قاسم مناتي هذال9311522222008029

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقية عامر عبد الرضا مراح9321522222008030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقية محمد حسين كاظم9331522222008031

كلية القانون/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيروز عزيز يونس فارس9341522222008032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جاسم جعفر عبيد9351522222008034

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جاسم سالم مهنا9361522222008035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء رسول قاسم زغير9371522222008039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء طارق رمضان فنجان9381522222008042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء عباس كاطع محسن9391522222008043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء عمار دويج صحين9401522222008045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء معال عبد الحسين محمد9411522222008047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا علوان9421522222008048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية633.0090.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب عبود حسين ارميض9431522222008049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب علي عبد الحسين محمد9441522222008052

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب فاضل جلوب ملكا9451522222008054

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيسارة حيدر محسن هاشم9461522222008057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيسارة رسول قاسم زغير9471522222008058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى سليم حوين محسن9481522222008060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيسرى حسين حميد عوده9491522222008063

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيشمس المنتظر سالم حسن شنين9501522222008066

كلية اللغات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيشمس ضياء قيس محبس9511522222008067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيضحى سليم حوين محسن9521522222008069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيضحى صباح داخل حنظل9531522222008070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبة علي رحيم فرحان9541522222008072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبه سعدون محمد خلف9551522222008073

كلية اللغات/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيف محمد محسن حميدي9561522222008074

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيعذراء حسين راضي حسين9571522222008075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيغزل اكرم كاظم حسن9581522222008079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيغفران قيس جاسم محسن9591522222008082

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة جاسم لفته جعفر9601522222008085
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة حنون شنيشل عطيه9611522222008086

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية548.0078.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة رعد كريم رسن9621522222008087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة عالوي حسين حافظ9631522222008091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية569.0081.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة علي نعيم بندر9641522222008092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة وسام مهدي شمران9651522222008094

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيقمر احمد حسن صالح9661522222008095

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيقمر جمال محسن جياد9671522222008096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم جبار رويح سهيل9681522222008099

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0064.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم رعد كاظم جابر9691522222008100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم كامل فرحان جاني9701522222008101

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم محمد عبد الزهره هاشم9711522222008102

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية الفيحاء للبناتادبيمنار سعد غني بالسم9721522222008104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الفيحاء للبناتادبيميثاق حسين عريبي سلمان9731522222008105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الفيحاء للبناتادبينور الهدى عباس ضامن اجريح9741522222008109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الفيحاء للبناتادبيهبة كاطع جلوب حاشوش9751522222008111

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الفيحاء للبناتادبييقين علي رشك لفته9761522222008115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الفيحاء للبناتادبييقين محمد مجيحل بوهه9771522222008117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياالء احمد حسن حناني9781522222009001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياالء رحيم جلوب حسن9791522222009002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيالزهراء كريم جبر ياسين9801522222009004

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايه احمد بالسم مزعل9811522222009006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايه داود سلمان جازي9821522222009007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبراء عدنان حسن عبد9831522222009008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنت الهدى عباس محمد حسين9841522222009009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين محمد منور جليهم9851522222009013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتبارك تحرير عوده سعدون9861522222009015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتبارك علي جبار مظلوم9871522222009017

كلية اللغات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيجهينه جبار كاظم فهد9881522222009020

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء نعيم عبد زاير9891522222009023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرحمه صالح علي حسين9901522222009026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه حسين نعمه كريم9911522222009028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيريام علي مهدي جالي9921522222009029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء حامد فرهود تعبان9931522222009031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء حسين عباس حافظ9941522222009032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء راضي جويج حمدان9951522222009033

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء عباس محسن زاوي9961522222009035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء مسلم جخيور محيسن9971522222009037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء ناظم خضير اخريبط9981522222009038

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب احمد حسين جباره9991522222009039

كلية االعالم/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب جهاد كريم رشك10001522222009040
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كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب صالح حسن جبيل10011522222009046

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب عبد الحسين محمد عبد الرزاق10021522222009047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيساره محسن حازم محمود10031522222009050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيسبأ فاضل صبري محمد10041522222009051

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيسجى احمد حسن حناني10051522222009052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشمس مسلم شراتي مويع10061522222009055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشهد علي جبار محمد10071522222009056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيضي غسان احمد غالي10081522222009058

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيعذراء صباح حسن راشد10091522222009059

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغدير حسين كطافة خليفه10101522222009062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغفران شاكر دوحي محسن10111522222009065

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمة علي مرزا محمد10121522222009066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه جمعه ابشيت اكريم10131522222009067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه حسين هيجل عباس10141522222009068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه حيدر حمد غالي10151522222009069

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه راضي محمد ضمد10161522222009070

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه محمود شذب كنيهر10171522222009072

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه هيثم حسين شندي10181522222009073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيكوثر غناوي مطشر عطية10191522222009074

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم جميل ياسين جابر10201522222009077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم ستار جاسم مطر10211522222009080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم سمير مزهر خليل10221522222009081

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم عباس فاضل سعيدي10231522222009082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم علي حسن جاسم10241522222009083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم كاظم سميث حرج10251522222009085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمياسة وليد قاسم عبد هللا10261522222009088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيميسم عيسى عبد هللا سلمان10271522222009089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينبأ صبري جياد ضمد10281522222009090

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينرجس عباس حسن علي10291522222009092

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى حسين غالي عبد علي10301522222009095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى حسين وحيد شراتي10311522222009096

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى عبد الحكيم كاظم حسن10321522222009097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية583.0083.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى محمد كاظم سعيد10331522222009098

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور محمد كاظم لفته10341522222009101

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهاجر علي صحن جوني10351522222009104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهدى حامد اسماعيل طابور10361522222009107

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهدى عدنان شعن كاظم10371522222009108

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيود محمد هادي عبود10381522222009109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيورود صباح دعير جامل10391522222009110

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياديان باسم عطوان فرحان10401522222010002

97 من 26صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياسيل ضياء صالح الزم10411522222010005

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيايه اسعد جبار محمود10421522222010010

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبلسم محسن جاسم جبر10431522222010012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين جعفر عبد الهادي ابراهيم10441522222010014

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين حسين محمد علي10451522222010015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين هادي خماس خلف10461522222010017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتماره محسن نون عبد الرضا10471522222010019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحنين ضياء حميد سالم10481522222010021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيدعاء سالم حميد علي10491522222010024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرقيه رحيم حوشي عوده10501522222010029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء ابراهيم هالل موسى10511522222010031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء امجد عبد الرضا خليفه10521522222010033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء جاسم حسن خضور10531522222010034

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء محمد عوده علي10541522222010043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب حبيب جبار ناصر10551522222010044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب علي جبار محمد10561522222010046

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية358.0051.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب فالح كاظم جابر10571522222010048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب ماجد عبد شاهين10581522222010049

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينه فريد عبد الحسن عبد الرحيم10591522222010051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى صادق كامل رحيم10601522222010054

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسرى باسم بديوي عبد هللا10611522222010055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيطيبه ستار جبار فليح10621522222010059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمة رعد شهاب عطوان10631522222010060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه عادل شيال زوره10641522222010064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه عبد االمير رخيص راشد10651522222010065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه عالء عبد هاشم10661522222010066

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه هاشم محمد جاسم10671522222010069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم محمد محيي حمد10681522222010078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ ابراهيم عبد الحسين صلبوخ10691522222010083

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينرجس احمد عبد علي نعيم10701522222010086

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور الهدى عالء شنيشل سعيد10711522222010088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور علي عودة كاظم10721522222010091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهاجر رعد محمد حسين10731522222010093

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهدى حيدر لفته عبد الصاحب10741522222010094

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية المآثر للبناتادبياسراء خالد فاضل مظلوم10751522222011002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية المآثر للبناتادبياسراء مهدي حسين سلمان10761522222011004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية المآثر للبناتادبياالء خضر صكبان كعود10771522222011007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية المآثر للبناتادبياية علي كاظم مهنا10781522222011009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية المآثر للبناتادبيايناس وضاح عالوي فرحان10791522222011010

كلية اللغات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية المآثر للبناتادبيايه عبد غاوي هزاع10801522222011011
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كلية اآلداب/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية المآثر للبناتادبيتبارك حسين داخل خليف10811522222011015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية المآثر للبناتادبيتبارك صباح نعيم دويش10821522222011016

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية المآثر للبناتادبيتبارك مرتضى طالب كاظم10831522222011017

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية المآثر للبناتادبيتقى محمد خلف مزيد10841522222011018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية المآثر للبناتادبيجنان حيدر جبار جهاد10851522222011020

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية المآثر للبناتادبيحواء عالء كريم ياسين10861522222011023

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية550.0078.57اعدادية المآثر للبناتادبيحوراء ثائر احمد حسين10871522222011024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية582.0083.14اعدادية المآثر للبناتادبيحوراء جاسم جبر فرج10881522222011027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية المآثر للبناتادبيحوراء كامل كاظم مهناه10891522222011028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية المآثر للبناتادبيدعاء حسين جاسم نجم10901522222011029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية المآثر للبناتادبيدعاء رسول جواد شامل10911522222011031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية المآثر للبناتادبيرفل يونس عزيز جار هللا10921522222011034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية المآثر للبناتادبيرقية محمد لفتة عباس10931522222011035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء احسان علي عبد الرحمن10941522222011037

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء راغب كريم سكر10951522222011042

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء رياض صبيح عاجل10961522222011044

كلية االعالم/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء صالح زبون جبار10971522222011046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء صباح جواد كاظم10981522222011047

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء عباس مطير نجم10991522222011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء علي عيدان محمد11001522222011050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء محسن اكريم فارس11011522222011052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية المآثر للبناتادبيزهراء نجاح حسون محيسن11021522222011053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية المآثر للبناتادبيزينب حسين اسماعيل جودة11031522222011054

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية المآثر للبناتادبيزينب عبد الرضا كاطع خليفة11041522222011057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية المآثر للبناتادبيزينب عالء كاظم حسين11051522222011058

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية المآثر للبناتادبيزينب هادي علي صخي11061522222011061

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المآثر للبناتادبيسجى جاسم لفتة علي11071522222011063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية المآثر للبناتادبيسجى كريم خزعل سوادي11081522222011066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية المآثر للبناتادبيشهد سعد مختاض عبيد11091522222011067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية المآثر للبناتادبيشهد نجاح حسن خليفه11101522222011068

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية المآثر للبناتادبيضحى فاروق محمد غانم11111522222011070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية المآثر للبناتادبيعذراء حكيم حومي حسن11121522222011073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية المآثر للبناتادبيغدير احمد رجب مسيهل11131522222011076

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمة جمعة حسين بدن11141522222011081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمة كاظم مطير زغير11151522222011082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية المآثر للبناتادبيفاطمة محمد عباس جواد11161522222011083

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية المآثر للبناتادبيقبس حامد محمد بدن11171522222011084

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية المآثر للبناتادبيمريم احمد شابث شنين11181522222011086

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية المآثر للبناتادبيمريم طه عبد خف11191522222011087

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية المآثر للبناتادبيمنار كوتي رويح حبتر11201522222011091
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية المآثر للبناتادبيمنار محمد عبد ناهي11211522222011092

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية المآثر للبناتادبيميثاق فايز علي مجيد11221522222011093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية المآثر للبناتادبيميسم طه عبد خلف11231522222011094

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية المآثر للبناتادبينبأ حسين عوفي جبر11241522222011095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية المآثر للبناتادبينبأ كاظم جخيور محيسن11251522222011096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية المآثر للبناتادبينرجس محمد كامل عبد الرزاق11261522222011098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المآثر للبناتادبينسرين خضير موات طعمة11271522222011099

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى578.0082.57اعدادية المآثر للبناتادبينور الزهراء حسين شريف عبد11281522222011100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية المآثر للبناتادبينور الهدى سامي عبد محمد11291522222011101

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية479.0068.43اعدادية المآثر للبناتادبينور الهدى عدنان كامل خفي11301522222011102

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية المآثر للبناتادبينور حسين جابر حريم11311522222011103

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية616.0088.00اعدادية المآثر للبناتادبينور هاشم عبد المنعم كاظم11321522222011107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية المآثر للبناتادبيهاجر صباح لفتة مصارع11331522222011109

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية المآثر للبناتادبيهالة موحان فيصل سعيد11341522222011111

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية المآثر للبناتادبيهبه عماد مطر سلمان11351522222011112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية المآثر للبناتادبيهبة عودة جواد دلي11361522222011113

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية المآثر للبناتادبيهبة مثنى موحان عويد11371522222011114

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية المآثر للبناتادبيهدى اسماعيل محسن علوان11381522222011115

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية المآثر للبناتادبييقين رحيم موات تعيب11391522222011118

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية الرباب للبناتادبياسراء علي حسين علي11401522222012001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية الرباب للبناتادبيرسل احمد احميد شونه11411522222012007

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الرباب للبناتادبيرقيه حسين شاكر جاسم11421522222012008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء جبار مايع جبر11431522222012010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية الرباب للبناتادبيسجى عباس فاضل لفته11441522222012012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الرباب للبناتادبيغسق رسول عبد مانع11451522222012016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمه محمد جبار حسن11461522222012018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية570.0081.43ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمه محمود شاكر الزم11471522222012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية الرباب للبناتادبينرجس رعد سعد محيبس11481522222012021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبياديان سعد لطيف حسين11491522222013001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبياالء كمال مندوب حسين11501522222013003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبياية سعد علي حياوي11511522222013006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبياية كريم فرج عناد11521522222013007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبتول سامي غريب عبد11531522222013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبتول محمد قاسم حسن11541522222013010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبراق حسين قاسم حسن11551522222013011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبنين هادي مطشر مهوس11561522222013015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيتبارك حمودي قاسم محسن11571522222013016

كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيدعاء علي حسن غضبان11581522222013021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيدعاء مجيد محيبس دحام11591522222013022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيدموع حمادي جاسم كاظم11601522222013023
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيرسل صباح فاخر داخل11611522222013024

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيرقية تحسين علي مطشر11621522222013025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء ثائر عبد شمران11631522222013028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء ساجد عبد علي خميس11641522222013030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء شياع عبد الحسين عرمش11651522222013031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء عباس حسين حسن11661522222013033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء عبد الزهرة شافي بيدر11671522222013034

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء علي خلف سعدون11681522222013035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء محمد جباري جبر11691522222013036

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء مهدي حنتوش رضا11701522222013037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء مهند حميد كاظم11711522222013038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب صباح حسين زغير11721522222013039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب كاظم سالم شامخ11731522222013041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيسما كاظم محمد جويد11741522222013044

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيضحى حميد خلف عليوي11751522222013046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية587.0083.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيطيبة الزهراء قصي فاضل لعيبي11761522222013048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية585.0083.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيطيف رياض جبار كباشي11771522222013049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيعذراء عباس نعمه خيام11781522222013051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيغدير احسان كاظم خشان11791522222013053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمة علي نور جالب11801522222013055

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفدك كريم جوحي مريهج11811522222013056

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفرح نعيم نوري صكبان11821522222013057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفرقد فرج خير هللا ماشي11831522222013059

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيكوثر حسن عبد االمير خليف11841522222013060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيكوثر محمد مطشر علي11851522222013061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم حسن جاسم رسن11861522222013062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم رحيم كاظم ماهر11871522222013063

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم عبد هللا كاظم حسن11881522222013064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم مهدي صالح علوان11891522222013065

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينبأ باسم ساهي اسماعيل11901522222013068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينرجس محمد عودة امحيسن11911522222013071

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور حسن قاسم عباس11921522222013073

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبييقين علي سالم منصور11931522222013077

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآمنه صادق فرحان خلف11941522222014001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآيه احمد دريول محمد11951522222014002

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآيه عقيل محمد سلطان11961522222014003

كلية اللغات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآيه علي فايق شهاب11971522222014004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيازهار حمزه ساية مير نوروز11981522222014005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبياسراء وليد خالد إبراهيم11991522222014007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبياالء عامر امان حيدر12001522222014008
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايالف علي حمد شتال12011522222014010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه جبار جاسب حاتم12021522222014012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه خالد دينار زايد12031522222014013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيبراء سمير فالح عليخ12041522222014017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك فليح حسن رهيف12051522222014019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحنين خضير شوكت جباره12061522222014022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحوراء عيسى سمين درويش12071522222014024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرحمه جاسم محمد اكبر12081522222014026

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرسل طاهر كاظم قاسم12091522222014027

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيروان سعد كريم عباس12101522222014032

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيريتاج ستار جبار عريبي12111522222014033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء صباح ابراهيم فرمان12121522222014036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء عامر حسين سيد12131522222014038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب جمال سعيد شناوه12141522222014046

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب خالد صدام درويش12151522222014047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب سعيد عبد الكريم غالم12161522222014048

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب عباس عبد الزهره كريم12171522222014050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب عبد هللا حسين عكال12181522222014051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب مرتضى فليح حسن12191522222014057

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره علي حاتم شون12201522222014058

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشمس محمد رمضان نور12211522222014059

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشهد علي جيجان حسن12221522222014062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه مظفر عبد الزهره دكتور12231522222014065

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيغدير علي جاسم حمدي12241522222014066

كلية اآلداب/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيغدير غائب حيدر ميرزا12251522222014067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه حازم كاظم ياسر12261522222014070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمة حيدر محمد عوده12271522222014072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق رحيم فهد12281522222014074

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيكوثر جبار لفته حسن12291522222014079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم ضياء حسين كاطع12301522222014081

كلية اآلداب/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم عادل عبد الحسين جاسم12311522222014082

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم عامر عبد االمير عبد العباس12321522222014083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم فاضل حميد محمد12331522222014084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمسره محمد راضي كاظم12341522222014087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمعصومه امجد موسى عبد الكريم12351522222014088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية627.0089.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمالك عادل بخشي عيسى12361522222014089

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمنار حسين علي حسين12371522222014091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبينبا سامي محمد عواد12381522222014095

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبينرجس خيري عباس شعبان12391522222014097

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور الهدى حسين فؤاد حسن12401522222014099
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور الهدى رافد مجبل عبد هللا12411522222014100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور علي ستار هاشم12421522222014102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيهديل جاسم ياسين عباس12431522222014104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبييسمين قاسم مهلهل بدن12441522222014106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبييمامه كاظم والي سلمان12451522222014109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياستبرق مؤيد جبار شنيشل12461522222015003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياستبرق محسن ناصر غريب12471522222015004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيافنان نعمه غالب عامر12481522222015006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات عماد صبري فرحان12491522222015009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيتبارك حميد سوادي خلف12501522222015015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحنين زهير عزيز حسان12511522222015016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء فاضل جميل صباح12521522222015018

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء محمد فنجان ماهود12531522222015019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيدعاء كريم حميد عبد12541522222015020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيربى طارق جواد جالي12551522222015021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرقيه ابراهيم هاشم خويطر12561522222015022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين509.0072.71اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرواء شاكر كريم زاير12571522222015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء كريم عناد سلمان12581522222015029

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب بشار جبار عبيد12591522222015030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان573.0081.86اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب حسين حسن فهد12601522222015032

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب علي زيدان خلف12611522222015033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب كاظم فاخر شمخي12621522222015034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيشمس منتظر صخي سلومي12631522222015036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيضحى مجبل عواجه محيسن12641522222015038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيطيبه رشيد مجيد كاظم12651522222015040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيعذراء حميد عبود بجاي12661522222015041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيعذراء هشام كاطع كرم12671522222015043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه جاسب خلف رحيمه12681522222015045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه حسين كريم فرج12691522222015047

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه رحيم علي جحف12701522222015048

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمبين امير زهير انعيمه12711522222015054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمنار رياض زاير داخل12721522222015058

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيناهده ماجد علي حسين12731522222015059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور الزهراء محمد جبر عليوي12741522222015060

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور الهدى بسام رسمي جاور12751522222015061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور الهدى ناجي حيدر طعيمه12761522222015062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهاجر محمد عطا حسين12771522222015064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهبه علي كاظم حسون12781522222015065

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية السيدة نرجس للبناتادبييقين عباس محمد زيبك12791522222015066

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية الفكر للبناتادبيآمنه حبيب حمد بساط12801522222016001
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71ثانوية الفكر للبناتادبيآية رحيم فاضل ابراهيم12811522222016003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الفكر للبناتادبيابرار حبيب ناصر حسين12821522222016004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية الفكر للبناتادبياديان علي جبر عوده12831522222016005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الفكر للبناتادبيالرباب ريسان ابو النون رسن12841522222016006

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الفكر للبناتادبيامنه حيدر عبد الرضا علي خان12851522222016008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الفكر للبناتادبياية نزار حسين سدخان12861522222016009

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية الفكر للبناتادبيايمان عباس حسن زغير12871522222016010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية الفكر للبناتادبيايه محمد عبد هللا داود12881522222016011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية الفكر للبناتادبيبنين حكيم حسين جويد12891522222016014

كلية القانون/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية الفكر للبناتادبيبنين خالد ثقب جبر12901522222016015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الفكر للبناتادبيبنين رسول محمد لهمود12911522222016016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية الفكر للبناتادبيبنين علي خلف عباس12921522222016017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الفكر للبناتادبيبنين مهدي جمعه مطر12931522222016018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية الفكر للبناتادبيتكتم غضبان عبد الكريم قمندار12941522222016022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية624.0089.14ثانوية الفكر للبناتادبيحنين حسين محيبس خلف12951522222016023

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الفكر للبناتادبيحوراء علي لفته باهر12961522222016025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الفكر للبناتادبيدينا ياسين علي مير حسين12971522222016028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الفكر للبناتادبيرسل يعقوب يوسف راضي12981522222016029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الفكر للبناتادبيرغد صادق يوسف حمد12991522222016030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الفكر للبناتادبيرقيه حسين عبد الزهره عيدي13001522222016031

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء احمد عطية زوير13011522222016034

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء خضر عبد مطلك13021522222016035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء رعد مجيد حميد13031522222016036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء سالم عزيز يارنظر13041522222016037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء سلمان محمد حسن13051522222016038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء عبد الحسين وادي كريم13061522222016039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الفكر للبناتادبيزهراء يوسف احمد خورشيد13071522222016044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية الفكر للبناتادبيزينب محمد حسون سبوس13081522222016046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الفكر للبناتادبيساره سالم حسين هاشم13091522222016048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86ثانوية الفكر للبناتادبيسجى حسين محي حميد13101522222016049

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الفكر للبناتادبيسجى راضي طاهر محيسن13111522222016050

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية الفكر للبناتادبيسجى عامر جبر سلمان13121522222016051

كلية الحقوق/جامعة النهرين643.0091.86ثانوية الفكر للبناتادبيغدير طالب محمد صبح13131522222016058

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الفكر للبناتادبيفاطمة فالح حسن خصاف13141522222016059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية الفكر للبناتادبيفاطمه مهدي هميم حسن13151522222016061

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية606.0086.57ثانوية الفكر للبناتادبيمريم احمد جليل محسن13161522222016064

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86ثانوية الفكر للبناتادبيمريم عبد العباس علوان زغير13171522222016066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية الفكر للبناتادبينور الهدى احمد سعد خلف13181522222016069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية الفكر للبناتادبينور صفاء حسين عيال13191522222016072

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية الفكر للبناتادبينور عدنان عيسى ابراهيم13201522222016073
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الفكر للبناتادبينوره صباح حسن نشمي13211522222016076

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية الفكر للبناتادبيوجود كاظم علي محمد13221522222016077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية االستقامة للبناتادبياستبرق ماجد حمود حسن13231522222018001

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية االستقامة للبناتادبياستبرق مهدي موحان ذخر13241522222018002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية االستقامة للبناتادبيايات احمد صالح عامر13251522222018005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية االستقامة للبناتادبيايمان عدنان عوده حسن13261522222018006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية االستقامة للبناتادبيبلقيس عبد الجبار حنتوش كريم13271522222018007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية االستقامة للبناتادبيبنت الهدى محمد صدام مطلك13281522222018008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين صابر شريف مجيد13291522222018010

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية االستقامة للبناتادبيتبارك خالد جبار محمد13301522222018011

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية االستقامة للبناتادبيتقى حيدر علي مطشر13311522222018013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية االستقامة للبناتادبيجنات حسن مطشر هليل13321522222018014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء فاضل ضاحي راشد13331522222018015

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية االستقامة للبناتادبيرسل سمير ضاحي مزبان13341522222018016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية االستقامة للبناتادبيرنا حيدر جلوب شامي13351522222018017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية االستقامة للبناتادبيريام حسين كاطع الزم13361522222018018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية االستقامة للبناتادبيزمن ضاري مريبت وادي13371522222018019

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء خضر عباس مخيلف13381522222018021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء رحيم محسن ركن13391522222018022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء عبد السادة عيسى سعد13401522222018025

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب حسين بطيخ وادي13411522222018027

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية االستقامة للبناتادبيساجده جاسم محمد نعيمه13421522222018030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية االستقامة للبناتادبيشهد صادق جعفر شطب13431522222018035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية االستقامة للبناتادبيشهالء كريم سعد خلف13441522222018037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية االستقامة للبناتادبيشيماء عليوي جاسم جابر13451522222018038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية االستقامة للبناتادبيطيبه رعد درهم راضي13461522222018042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية االستقامة للبناتادبيطيبه عادل جواد كاظم13471522222018043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية االستقامة للبناتادبيعذراء رسن عويد عذيب13481522222018044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية االستقامة للبناتادبيغدير تحسين سعيد عبد الصاحب13491522222018045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه حسين شارد خلف13501522222018049

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه علي عبد الكريم حسون13511522222018051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه محمد سريح جميغ13521522222018052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه هادي جاسم راضي13531522222018053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية االستقامة للبناتادبيفرقان كريم راشد حارث13541522222018055

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية االستقامة للبناتادبينور الزهراء باسم سعد حسين13551522222018057

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية االستقامة للبناتادبينور الهدى علي مهودر شرهان13561522222018059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية االستقامة للبناتادبينور الهدى هادي هاشم علي13571522222018060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية االستقامة للبناتادبيهبه عبد الرزاق كريم جويرب13581522222018062

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيايه جعفر جواد جاسم13591522224001002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيدنيا وهاب احمد سليم13601522224001005
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيلبنى محمد كريم لفته13611522224001007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيلبنى ناظم جاسم حمد13621522224001008

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29ثانوية سمية المسائية للبناتادبيرانيا ثامر سايب محمد13631522226001008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14ثانوية سمية المسائية للبناتادبيرنا مشتاق زامل جاسم13641522226001009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية سمية المسائية للبناتادبيزينب علي حسين جاسم13651522226001013

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية سمية المسائية للبناتادبيساره حامد هيل كاظم13661522226001015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية سمية المسائية للبناتادبيفاطمه محمد انعيم عبد هللا13671522226001018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية سمية المسائية للبناتادبيمينه محمد حسين دهيس13681522226001020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية سمية المسائية للبناتادبينور علي عبد جبار13691522226001024

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية سمية المسائية للبناتادبييقين علي صاحب جبر13701522226001027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية627.0089.57الخارجياتادبياماني حيدر جاسم عبد هللا13711522228050024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43الخارجياتادبيايات فاضل حسين محمد13721522228050035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71الخارجياتادبيايفان قبي جبار شعيبث13731522228050039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57الخارجياتادبيبيداء غانم محيسن عبيد13741522228050052

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00الخارجياتادبيرانيا عباس زامل عاكول13751522228050087

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية405.0057.86الخارجياتادبيرقيه محمد عبد الحسن فليح13761522228050095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0084.71الخارجياتادبيزهراء جاسم كاظم شلتاغ13771522228050108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0078.29الخارجياتادبيزهراء رحيم اوهيم محي13781522228050117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00الخارجياتادبيزهراء صادق سلمان صباح13791522228050118

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43الخارجياتادبيزينب جبار العيبي عبد الحسين13801522228050130

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00الخارجياتادبيزينب محمد لعيبي عليوي13811522228050147

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43الخارجياتادبيسهام قاسم عبد الحسن يسر13821522228050181

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29الخارجياتادبيشمس الدين علي فالح مسير13831522228050186

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29الخارجياتادبيضحى حسن دريول نعمه13841522228050206

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية564.0080.57الخارجياتادبيضحى منير خلف حلو13851522228050208

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00الخارجياتادبيفاطمه طالب ناجي عذاري13861522228050239

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14الخارجياتادبيفاطمه علي حسن بايت13871522228050244

كلية اآلداب/جامعة بغداد538.0076.86الخارجياتادبيفاطمه علي زبون هامل13881522228050246

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0062.29الخارجياتادبيمروه جالل محسن جاسم13891522228050260

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57الخارجياتادبيمريم جاسم كامل عباس13901522228050265

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29الخارجياتادبيمريم يحيى ناصر حسين13911522228050269

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71الخارجياتادبيمالك محمد مهدي عبد الصاحب13921522228050272

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71الخارجياتادبينبراس حسين عوان جبار13931522228050283

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00الخارجياتادبيندى عبد الزهره رسن حسان13941522228050286

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71الخارجياتادبينور الهدى فالح حسن فرج13951522228050301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29الخارجياتادبينور الهدى محمد اكعيد كاظم13961522228050302

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29الخارجياتادبيهاله علي محمد حمودي13971522228050320

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14الخارجياتادبيحوراء علي رمضان جاسم13981522228050354

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00الخارجياتادبينرجس ابراهيم رمضان رحمه13991522228050357

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد صدام زبون والي14001522411001006
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد عبد الحسن عنبر كصاد14011522411001007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد كاظم حسين حسن14021522411001009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية632.0090.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيباقر حسين حميد حمد14031522411001012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيباقر بهجت عبد الواحد كحيط14041522411001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيباقر هادي ماهور زاير خالف14051522411001015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحبيب الحسين علي موسى كاظم14061522411001022

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسن علي خليفه مزعل14071522411001026

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين رعد غضبان كاظم14081522411001033

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية661.0094.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي جبار زاجي14091522411001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين وسام سهم موزان14101522411001042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد باسم عوفي خلف14111522411001051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد حسن سلمان مطلك14121522411001053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم مظلوم14131522411001057

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعباس عالء كاظم رسن14141522411001062

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا وسام عبد الحسين سلمان14151522411001068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعالء صباح صاحب محمد14161522411001070

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي حامد اركان مشجل14171522411001072

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي ستار جبار حسن14181522411001079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي مهداوي وحيد محمد جواد14191522411001086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي مهدي سرحان عريبي14201522411001087

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي هادي مغتاض حسن14211522411001088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكاظم عودة كاظم غانم14221522411001092

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكاظم فالح كاظم محمود14231522411001093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار خالد عبد االمير زيادي14241522411001095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار غانم فرحان عباس14251522411001097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل احمد زيدان حزيم14261522411001099

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل حكمت خلف ابراهيم14271522411001100

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0068.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل ستار عبد الجبار ابو العج14281522411001101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمجتبى رحيم عباس مطر14291522411001103

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر احمد عبد شرهان14301522411001105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية643.0091.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر ستار جبار جار هللا14311522411001106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد خالد عجمي سكر14321522411001109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد رزاق حميد عبد الرضا14331522411001110

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد رضا حسن مغتاض حسن14341522411001112

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا علي عطيه14351522411001117

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد علي عكار14361522411001123

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى حسن خليفه كريم14371522411001136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى شاكر محسن عمبر14381522411001138

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر امام عادل صالح جبر14391522411001150

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر راضي دواي طاهر14401522411001152
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر سالم صابر سعيد14411522411001153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر محمد مهدي عبد هللا14421522411001155

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية البراق للبنيناحيائيبراق علي جابر وهيم14431522411002009

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية البراق للبنيناحيائيحسين صفاء جبار حوشي14441522411002016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.7285.82اعدادية البراق للبنيناحيائيذو الفقار صباح محسن غالي14451522411002034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية البراق للبنيناحيائيعباس كريم سالم مزيد14461522411002047

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية البراق للبنيناحيائيعباس نعمان هادي عباس14471522411002049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية البراق للبنيناحيائيعبد هللا عبد السادة صاحب علي14481522411002052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية البراق للبنيناحيائيعلي ستار جبار حسن14491522411002066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية البراق للبنيناحيائيعلي ناظم ونيس عطيه14501522411002073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية البراق للبنيناحيائيعلي نجاح عبيس فليح14511522411002074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية البراق للبنيناحيائيمحمد حسين حيدر حميد14521522411002086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية البراق للبنيناحيائيمحمد صادق يوسف نهير موزان14531522411002092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية البراق للبنيناحيائيمحمد فالح حسن خزعل14541522411002097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى حميد يتيم سابط14551522411002107

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى محمد خشان سكر14561522411002109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف كباشي14571522411002110

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا جابر14581522411002111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية البراق للبنيناحيائيمنتظر صفاء ثامر ماذي14591522411002117

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة632.0090.29اعدادية البراق للبنيناحيائينور الدين علي عبد الوهاب لعيبي14601522411002120

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائياحمد عباس رحمه محسن14611522411003003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائياحمد علي جالي علي14621522411003004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0089.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيباقر زامل عبد الحسين عجيل14631522411003008

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسن عبد الهادي مالك داود14641522411003014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين احمد فوزي محمد14651522411003015

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين رعد رحيم عطيه14661522411003018

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين سمير فاضل صالح14671522411003019

كلية الطب/جامعة ذي قار698.0099.71اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي جبار موسى14681522411003023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي حمود زهيري14691522411003024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي خلف وشكه14701522411003025

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين هادي عباس مجاري14711522411003028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر خالد اسماعيل صالح14721522411003031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر رسن عبد ابو الذر14731522411003034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر سعدون شريجي نعيمه14741522411003035

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة634.0090.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر كريم راضي محمد14751522411003036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيزيد حسين جمعه حسن14761522411003040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيسجاد عادل محمد جواد شنين14771522411003044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيصادق اسماعيل موسى محمد14781522411003046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس عبد الحسين حميد غانم14791522411003047

كلية القانون/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس قاسم مطير صخي14801522411003050
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعبد هللا وليد كاظم شلش14811522411003051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي اكبر حيدر هامل ظاهر14821522411003053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي رحيم فنجان جبر14831522411003057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي رعد مولى غالي14841522411003058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي محمد خلف وشكه14851522411003063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعيسى قيس بداي عباس14861522411003067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحسن مخلد هاشم جبار14871522411003072

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد باقر عدنان عبود جابر14881522411003076

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد جبار عوده مري14891522411003078

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد علي حسين رشك خيون14901522411003086

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمرتضى طعمه عبد بخيت14911522411003093

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمصطفى كامل عبد محسن14921522411003103

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمقتدى فاخر فرج انعيمه14931522411003106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمقتدى فياض جاسم شرهان14941522411003107

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمهدي سلمان مرهون شمران14951522411003111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيوسام نصر سلمان سهيل14961522411003115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد فالح حسن محمد14971522411004002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر حبيب حسن نشمي14981522411004005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين بسام جبار جاسم14991522411004007

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين كريم حسين حمد15001522411004011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد الرحمن مهدي رمضان حسين15011522411004017

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي عباس حسن عفي15021522411004022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي كاظم طرار غند15031522411004023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد ناظم فرحان عبد15041522411004032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمقتدى مهدي حسين غانم15051522411004040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيأيوب محمد جمعه مجهول15061522411005001

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد جبار جاسم محمد15071522411005003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد حسن داخل حمود15081522411005004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد حسن علي شبيل15091522411005005

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد عامر نؤاس سلمان15101522411005007

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد محمد مايح دويج15111522411005012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيباقر عامر مذبوب مطشر15121522411005017

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم580.0082.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسن صدام خلف جبر15131522411005024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسن صالح حسن كريم15141522411005025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين تومان جلوب صبيح15151522411005032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0090.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين جاسب خلف رحيمه15161522411005034

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين ماجد سعدون سلطان15171522411005041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين محمد سعيد جبر15181522411005042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين هاشم حسن ساجت15191522411005044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحيدر عادل قاسم محمد15201522411005049
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحيدر فرمان بيره علي15211522411005050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحيدر كريم عوده حمود15221522411005051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيذو الفقار أنور حيران محمد15231522411005054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيذو الفقار حمودي رحيمه دويش15241522411005055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرسول عيسى حمود سمرمد15251522411005056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيزياد طارق عباس عبد15261522411005065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد حسين غانم عبيد15271522411005071

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد زياد عبد عجيل15281522411005073

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيصادق عدنان تايه شكر15291522411005084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعباس حامد سعد حوشي15301522411005088

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء647.0092.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعباس صادق لفته زغير15311522411005089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي بدران محسن جباره15321522411005094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي حامد لطيف حسن15331522411005098

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي حسن كريم حسين15341522411005099

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي حسين خنجر حميد15351522411005101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي حسين كريم عبد15361522411005102

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الحسين رميش15371522411005104

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي سعد طاهر عذار15381522411005107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي علي حناني لعيبي15391522411005113

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي ماجد راضي حويزاوي15401522411005116

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيفضل الدين جاسم زامل فرج15411522411005122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيليث علي قاسم جبر15421522411005128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمؤمل باسم محيبس عماره15431522411005129

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمؤمل علي نعيم جبر15441522411005131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمجتبى محمد امهلهل محمد15451522411005135

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد حميد وجر رسن15461522411005141

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد صادق ثامر سرحان خلف15471522411005144

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد صادق صالح مهدي خنياب15481522411005145

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى انور حيران محمد15491522411005152

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى مزهر محسن مشكور15501522411005157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى مهند محسن معارج15511522411005158

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء479.0068.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمنتظر صبيح جلوب خنجر15521522411005166

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمنتظر ناصر غانم عبيد15531522411005167

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمهدي خيري جابر غافل15541522411005168

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيموسى جبار شولي ميش15551522411005170

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيموسى جليل شنشول طاهر15561522411005171

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيهادي جبار رحيم علي15571522411005175

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائييونس رائد عبد الهادي شاطي15581522411005178

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيابراهيم مصطفى حسين عليوي15591522411006001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.9296.42اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائياحمد عباس علي حسن15601522411006005
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة497.0071.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيتقي جبار حسين شيال15611522411006014

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن سامي جمعه معن15621522411006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين احمد فرحان محمد15631522411006025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين خالد اغاجان حسن15641522411006031

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين عبد الزهره وارش كاظم15651522411006036

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.7691.68اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحيدر حاتم زامل فليح15661522411006042

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية638.0091.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحيدر خليل ابراهيم جاسم15671522411006043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسجاد علي قادر نادر15681522411006053

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسيف باسم سبتي منصور15691522411006057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسيف علي صالح حسين15701522411006058

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس سعد شناوه خليص15711522411006062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس محمد عبد السادة شداوي15721522411006066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعبد هللا حسن هادي جاسم15731522411006067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعبد هللا حسين حبيب عباس15741522411006068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي حسن فليح راشد15751522411006075

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي سعد مزهر خلف15761522411006080

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيكرار علي عجر طعمه15771522411006095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحسن حسين ناصر عيدان15781522411006098

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد جاسم قاسم رشيد15791522411006099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد عمران خليل بيجان15801522411006109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد مهدي جلوب حمد15811522411006110

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى590.0084.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد هاشم مجيد الزم15821522411006112

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمرتضى سامي عزيز زبون15831522411006114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمصطفى رعد هاشم محسن15841522411006122

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمصطفى محمد موكد فرادي15851522411006125

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمقتدى جعفر علي عزيز15861522411006129

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمنير بشير خضر رجاء15871522411006137

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيياسر حسين علي فرج15881522411006146

كلية العلوم/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائييوسف مجيد عبد الزهره جبر15891522411006148

كلية العلوم/جامعة بابل578.0082.57اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائياحمد عبد عجد محيسن15901522411007005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيامجد اديب عريبي كريش15911522411007013

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيجعفر صادق نعمه عكار15921522411007022

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية679.0097.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيجعفر يوسف كاظم عكله15931522411007023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسن علي سريح شويغي15941522411007028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين عالء سيد حمود15951522411007036

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.0097.57اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين علي موحان جاسم15961522411007039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحيدر كريم جبار فيصل15971522411007049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيسالم عباس كريم سالم15981522411007052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيسجاد قيس جابر مهلهل15991522411007056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعبد الحر عبد الستار جبار محسن16001522411007063

97 من 40صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعبد هللا رائد عبد الحسين وسيم16011522411007064

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية444.0063.43اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي تحسين علي حسين16021522411007071

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي سعد حسين كاظم16031522411007075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي سمير رحيم راضي16041522411007076

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي فالح حسين علي16051522411007081

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي محمد عذيب محسن16061522411007086

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيليث احمد حسين مشجل16071522411007095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى يوسف راضي سلمان16081522411007123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمقتدى كريم خيون اذبيح16091522411007131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمنتظر عالوي جاسم حاشوش16101522411007134

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمنتظر علي سعدون جايز16111522411007135

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية683.0097.57اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائينور المنتظر سعد عجد محيسن16121522411007139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسن كريم العيبي حسن16131522411008016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسن كريم موسى حسن16141522411008017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسين جليل زبون كزار16151522411008019

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحيدر علي وحيد فارس16161522411008027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيزين العابدين ياسر سعدون رسن16171522411008032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيسجاد ميثاق كريم حسن16181522411008036

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعباس حسين زبون حسن16191522411008040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعباس ياسر حنظل حسين16201522411008047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعلي موسى عبد الزهرة العيبي16211522411008073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعلي هاشم طاهر غضيب16221522411008074

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعلي وادي عبد الرضا ماهود16231522411008075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيكرار خلف كاطع جبر16241522411008077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمؤمل كريم عوده بودش16251522411008080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمحمد جالل سرحان عطية16261522411008085

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمحمد علي وادي عبد الرضا ماهود16271522411008095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمصطفى حامد يوسف شذر16281522411008101

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت642.0091.71اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمصطفى عقيل مسلم محمد16291522411008107

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمقتدى حميد عبد النبي داخل16301522411008114

كلية اآلداب/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمنتظر رشيد شمخي جبر16311522411008120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمهدي رعد عبد علي فرج16321522411008123

كلية العلوم/جامعة كربالء663.0094.71اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيموسى كامل غانم كريم16331522411008126

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائييوسف محمد عبد هللا مشكور16341522411008128

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن كريم جبار صالح16351522411009010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن كريم عباس عطية16361522411009011

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسجاد ستار مطر زايد16371522411009024

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيغيث محمد مطر زايد16381522411009043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيفيصل مصعب عبد هللا عبد الواحد16391522411009044

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكرار صفاء عبد الرضا لعيبي16401522411009048
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمؤمل حسن قاسم مهدي16411522411009051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمجتبى هاشم محسن جبر16421522411009053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد المهدي باسم محمد عبد16431522411009055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عامر موسى علي16441522411009059

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد فاضل رسن زايد16451522411009062

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد حسام جابر سعد16461522411010004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد سعدي هالل حسن16471522411010006

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد فاضل حمدان جابر16481522411010009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية قباء للبنيناحيائيجعفر حيدر داود عبود16491522411010019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين اياد خلف رحيمة16501522411010027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين خميس خالوي مجلي16511522411010032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين علي حميد حمد هللا16521522411010034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء637.0091.00اعدادية قباء للبنيناحيائيحيدر مهدي عبد الحسين مهتلف16531522411010040

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين542.0077.43اعدادية قباء للبنيناحيائيذو الفقار احمد مطشر غانم16541522411010041

كلية الحقوق/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية قباء للبنيناحيائيسجاد رياض نايف عبد الحسين16551522411010045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية قباء للبنيناحيائيسجاد سليم هاشم عذير16561522411010047

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية قباء للبنيناحيائيعبد هللا محمد فياض حسن16571522411010055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي المرتضى محمد جاسم حسن16581522411010059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي مؤيد سالم شهيب16591522411010070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد حازم صبار مهلهل16601522411010079

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى سعيد بهار نده16611522411010087

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى عقيل يوسف يعكوب16621522411010089

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0089.57اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى قاسم كشيش جبر16631522411010090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى سعود عزيز زيدان16641522411010093

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى قاسم فاخر فنجان16651522411010095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى محمد هاشم زاجي16661522411010097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية قباء للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد هللا خميس16671522411010104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد جاسم محمد اكبر16681522411011004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0054.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد جاسم محمد عبد هللا16691522411011005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الوهاب سعدي16701522411011006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم559.0079.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد رحيم حميد رحيم16711522411011007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد فخري جواد محمد16721522411011011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد كاروان محمد نعمت16731522411011012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد ماجد عاشور كاظم16741522411011013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياحمد نصير حيدر عبد الواحد16751522411011014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية524.0074.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياسعد حسين هاشم عزيز16761522411011017

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيامير ماجد علي امين16771522411011020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيباقر خليل عبد الجبار عبدال16781522411011022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيجعفر طالب هاشم يحيى16791522411011023

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيجعفر هادي خجوري شناوه16801522411011024
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كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن احمد هاشم ناموس16811522411011025

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن رزاق عطيه حسين16821522411011028

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن محمد امير رمك16831522411011030

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين جميل يوسف محسن16841522411011034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين حيدر قاسم محمد16851522411011037

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين رعد جليل ناصر16861522411011038

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين زهراو حسين علي16871522411011039

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين ضياء جبار جاسم16881522411011041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين عبد الصاحب كاظم علي16891522411011042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين عدي ستار هاشم16901522411011043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين علي درويش حسن16911522411011047

كلية االعالم/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين علي كريم محسن16921522411011049

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحيدر كاظم يوسف زايد16931522411011066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيخالد وليد خالد رشيد16941522411011067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيذو الفقار نعيم محمد حسن16951522411011068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيضرغام سمير حسن زغير16961522411011087

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعباس صادق شريف كرم هللا16971522411011093

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعباس محمد زامل زغير16981522411011096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل محمد حميد16991522411011100

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعبد هللا علي قاسم عبد هللا17001522411011105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعبد هللا هيثم عبد العباس محمد17011522411011106

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي األكبر نجم عبد سموم17021522411011109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي جواد كاظم شنيور17031522411011111

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0082.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي حسين محمود سلمان17041522411011117

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي حيدر جعفر فليح17051522411011119

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0077.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي سالم جاسم فنجان17061522411011125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي طالب جليل سالم17071522411011129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة429.0061.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي عادل كريم شليبه17081522411011130

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي عدنان ابراهيم احمد17091522411011133

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي فراس فيصل كريم17101522411011137

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار جاسم عبد هللا مطر17111522411011147

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار حبيب ظاهر اكبر17121522411011148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكريم علي كريم لفته17131522411011152

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمؤمل نوزاد رستم علي17141522411011156

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمجتبى علي جبار سعد17151522411011160

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحسن رياض محسن حبيب17161522411011162

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد احمد العيبي زامل17171522411011163

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد باقر جمعه نعيمه جباره17181522411011173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد باقر علي جلوب رومعي17191522411011174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد تقي حميد طارش مهدي17201522411011175
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد حبيب كوكز خضير17211522411011176

كلية العلوم/جامعة بغداد635.7290.82اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عادل عبد عليوي17221522411011183

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عدنان حسن خميس17231522411011184

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى بهجت عطيه هذيل17241522411011200

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمقتدى جبار عاشور عباس17251522411011208

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمقتدى ستار جماغ حسين17261522411011210

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمقتدى صفاء طارش دشر17271522411011212

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمقتدى علي صبار عرمان17281522411011213

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمنتظر عادل حامد حنون17291522411011217

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمهدي باسم خزعل درويش17301522411011218

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمهدي رياض اكبر امين17311522411011219

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية655.0093.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيياسر عامر فاخر شغاتي17321522411011223

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت594.0084.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائييونس فراس هاشم عبد المحسن17331522411011225

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.6494.95ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد حسن عيسى جبر17341522411012002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.6897.95ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد فالح عبد فرج17351522411012003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.7296.10ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياصيل عبد الهادي موله خجيور17361522411012005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.3284.62ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيجعفر عامر محمد علي17371522411012009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.6492.81ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيجعفر ماجد خلف اسماعيل17381522411012010

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.2897.33ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيجعفر هادي حيدر حمادي17391522411012011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0882.87ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحبيب هللا مصطفى كريم هوبي17401522411012012

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن عالء فاخر كاظم17411522411012013

كلية الطب/جامعة ميسان697.8499.69ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين عادل كاطع درجال17421522411012016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد594.0484.86ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين ماجد محسن رشم17431522411012017

كلية الطب/جامعة نينوى695.5299.36ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحمزه كفاح حسن رهيف17441522411012019

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0888.44ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيزيد عباس محيسن قمبر17451522411012022

كلية العلوم/جامعة بغداد618.2488.32ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد جواد عبد الوهاب عزيز17461522411012023

كلية الطب/جامعة النهرين703.96100.57ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيصادق محمد كاظم مطر17471522411012026

كلية العلوم/جامعة بغداد608.5686.94ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيصفاء احمد عيدان صدام17481522411012027

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.2098.74ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعباس علي كصاب حميد17491522411012028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.5295.50ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعبد الكريم محمد عبعوب حطاب17501522411012031

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0886.58ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي احمد محسن يوسف17511522411012032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.3698.34ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي االكبر مازن علي ارحيمه17521522411012034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي بهاء علوان حسين17531522411012035

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0498.15ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسن سالم غريب17541522411012037

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسنين علي محمد حسن17551522411012038

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.2495.32ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسين قاسم سلمان17561522411012040

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0896.87ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي رحيم عبد الحمزه اهلوس17571522411012041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي رضا راضي حلو كاظم17581522411012042

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.5296.22ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي ستار عليوي جبر17591522411012043

كلية الطب/جامعة البصرة698.1299.73ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي عباس حميد ميرز17601522411012045
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0095.00ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي قاسم جبار العيبي17611522411012047

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0494.86ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي مهدي ماضي جبر17621522411012048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.9696.42ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيكريم حسن محمد احمد17631522411012049

كلية العلوم/جامعة بغداد621.5288.79ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد باقر علي هاشم غضبان17641522411012053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.7697.82ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد رياض عبد االمير عبود17651522411012054

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.3695.91ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد سعدون محمد علي17661522411012055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0496.29ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد صادق محمد كاظم مهدي17671522411012056

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.4897.64ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد عالوي خلف حافظ17681522411012057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.5285.93ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد علي كاظم مهدي17691522411012059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.7697.82ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى علي حسين طابور17701522411012062

كلية القانون/جامعة بغداد659.4494.21ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمقتدى جعفر علي حمدان17711522411012063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0864.01ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمقتدى عباس صبري عبد المجيد17721522411012065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.4095.49ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمنتظر محمد خضير صباح17731522411012067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.8897.70ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمهدي رحمان غالم رستم17741522411012068

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.76100.11ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمهيمن نمير عبد الواحد شهف17751522411012069

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين654.0093.43اعدادية الوارثين للبنيناحيائيابراهيم زكي محمد كطامي17761522411013002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0069.71اعدادية الوارثين للبنيناحيائيباقر محمد راضي سهم17771522411013009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين حبيب ظاهر اكبر17781522411013019

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين سالم حمود زبن17791522411013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين عمار كاظم عبيد17801522411013024

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الوارثين للبنيناحيائيسجاد حسن هاشم خضر17811522411013036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعبد هللا رعد جاسم عوده17821522411013050

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعبد هللا قاسم ضنة منحوش17831522411013051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي جاسب خوام كاظم17841522411013055

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي عبد العظيم احمد سلمان17851522411013062

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي عطيه حسين مشكور17861522411013063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم632.0090.29اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي محسن مجيد داود17871522411013066

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى551.0078.71اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي منير ناير خضر17881522411013069

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.7297.25اعدادية الوارثين للبنيناحيائيكرار محمد عبد الرضا مشفاف17891522411013070

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم641.0091.57اعدادية الوارثين للبنيناحيائيكرم كامل ياسين كاظم17901522411013071

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيليث تحسين علي حسين17911522411013073

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد احمد راضي زاير17921522411013075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد الباقر اسماعيل ابراهيم جاسم17931522411013076

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد تقي فائز فاخر حميد17941522411013081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء581.0083.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد عالء جاسم محمد17951522411013086

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد قيس كاظم بدر17961522411013087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمسلم كاظم فرج فهد17971522411013091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمنتظر علي رحيم عيدان17981522411013096

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائيياسر احمد جاسم خلف17991522411013104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك631.0090.14اعدادية الوارثين للبنيناحيائيياسر حسن جياد جاسم18001522411013105
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كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الوارثين للبنيناحيائييوسف هيثم بشاره عبد الحسن18011522411013106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين علي جاسب عبود18021522411014003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين علي محسن ناصر18031522411014004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيشكر حازم حميد عنيد18041522411014010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعباس حسين غضبان كحيط18051522411014013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي حنون رحيم موسى18061522411014015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي شاكر حلو سبكتر18071522411014016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي عباس هيل كاظم18081522411014017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعيسى عمار محمود عذافه18091522411014018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيكرار علي هاشم حسين18101522411014019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد فاضل حسن قاسم18111522411014022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيمرتضى حسن قاسم حمدان18121522411014023

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى573.0081.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد عباس علي بهير18131522411015002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد عواد عبد كمر18141522411015004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد موفق جاسب عكله18151522411015008

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.3299.19اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياسماعيل مهدي علوان حسين18161522411015009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيباقرالصدر علي قيس احمد18171522411015017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الرزاق نوري18181522411015023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين كاظم محمد فرج18191522411015028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحميد رشيد حميد جبر18201522411015030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعبد هللا جواد قاسم تامول18211522411015048

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي سالم رشيد فتح هللا18221522411015055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي سعد سماري محمد18231522411015056

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي عدي هاني عبد الباقي18241522411015060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمؤمل عبد االمير صحن عريبي18251522411015070

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد الباقر ابراهيم حبيب محيبس18261522411015072

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية440.0062.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد الباقر نجم عبد هللا فيض هللا18271522411015073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد جعفر صادق جالل18281522411015076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد رضا عبد هللا حسين حمدان18291522411015078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد سهيل ابو الهيل بايع18301522411015080

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمود حسن يونس فرج18311522411015090

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار688.0098.29اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمنتظر عدنان خليفه جادر18321522411015100

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمنتظر علي مناتي زيارة18331522411015101

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمهند رحيم جبار بريدي18341522411015102

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمهيمن عامر داود جوامير18351522411015103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية الزهاوي للبنيناحيائينور الدين جاسم عبد الرحيم عبد علي18361522411015105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيهاني عقيل عبد الرضا حسن18371522411015107

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيهمام جاسم حمادي خلف18381522411015108

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيابراهيم عبد الزهره هاشم فلحي18391522411016001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد سعد حاتم ضيدان18401522411016003
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قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد نور راشد بسام18411522411016008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيباقر اياد جبار شاطي18421522411016010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيجاسم كمال محمد محمد مراد18431522411016013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيجعفر عبد الزهره هاشم فلحي18441522411016014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسن محمد خليفه مراد18451522411016019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين حكمت سليمان كاكه خان18461522411016027

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين خضير عباس حسن18471522411016028

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين صدام حشمت سليمان18481522411016029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين عدنان حميد اعتيوي18491522411016030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين علي جاسم حاجم18501522411016031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين علي ناصر جاسم18511522411016033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحيدر امير حيدر سعيد18521522411016036

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيسجاد رياض خماس عبيد18531522411016044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0089.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيطه حمزه عدوان جمشير18541522411016049

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعباس ماجد بخش علي اكبر18551522411016054

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعبد الرحمن مشعان نوار ظاهر18561522411016056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي جواد خداداد علي18571522411016062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي عبد الرضا علي موال18581522411016066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي عدنان علوان داود18591522411016069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي وسام عبد خلف18601522411016079

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيكاظم باسم كاظم موزان18611522411016084

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد الصدر فالح عبد لفته18621522411016090

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية645.0092.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد تقي احمد زويد فريح18631522411016091

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عجيل18641522411016092

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد ماجد زغير جبار18651522411016100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى573.0081.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى حميد ناسي بدر18661522411016105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى رسول وحيد حسون18671522411016106

كلية االعالم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمنتظر مهند قاسم عطيه18681522411016118

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائييوسف جاسم موسى صحبت18691522411016122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيأحمد جاسم محمد جبر18701522411017002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيأحمد ستار زهراو صحين18711522411017006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائياحمد عماد كزير ناصر18721522411017009

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيباقر حسين عالوي سلمان18731522411017018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحسين رياض نهير محيسن18741522411017032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحسين سعد حسن رحيل18751522411017033

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحسين محمد قاسم جمعه18761522411017040

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية668.0095.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر احمد حسن ناصر18771522411017043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر علي مطر حويدر18781522411017045

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسجاد ماجد حافظ عبيد18791522411017053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي أمجد حمود جوده18801522411017060
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي الضرغام نصير عدنان علي18811522411017061

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي حسين علي موسى18821522411017063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي رامي حازم محسن18831522411017064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي سعد زهراو صخي18841522411017065

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي عامر ناصر علي18851522411017066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي عصام مطشر مذكور18861522411017067

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي عمار كامل شجاي18871522411017068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي فيصل عيدان صدام18881522411017069

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي قاسم عباس لفتة18891522411017070

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعمار عبد هللا فرج عليوي18901522411017074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيقاسم عبد الزهرة حبيب مرشد18911522411017075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيكرار عالوي كاظم عسكر18921522411017077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي محسن18931522411017087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد كريم رمح خوين18941522411017089

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر534.0076.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد نعيم راضي يلوي18951522411017091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمصطفى حسن هاتو كواد18961522411017094

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمصطفى علي حسين نعمه18971522411017096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمقتدى حيدر كريم شويش18981522411017099

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمنتظر جبار فرج عليوي18991522411017102

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمنتظر عماد حسين جاسم19001522411017103

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة567.8881.13اعدادية النهروان للبنيناحيائيتقي منذر حميد محمد19011522411018007

كلية االعالم/الجامعة العراقية528.0075.43اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسن خماس عبد علي كاظم19021522411018010

كلية االعالم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسن ذو الفقار حسن حبيتر19031522411018011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسين عبد الخالق محمد زغير19041522411018016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسين علي حسين فرحان19051522411018018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية النهروان للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد مناتي فرج19061522411018043

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي حيدر جابر عبيد19071522411018048

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي صباح نوري حسين19081522411018052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي نعيم جبار علي19091522411018058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية النهروان للبنيناحيائيكاظم صادق خزيم خلوف19101522411018059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية النهروان للبنيناحيائيمحمد احمد جواد كاظم19111522411018067

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية النهروان للبنيناحيائيمحمد سالم كريم عباس19121522411018072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية النهروان للبنيناحيائيمحمد طالب عباس سبهان19131522411018076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية النهروان للبنيناحيائيمقتدى ابراهيم لفته لفيف19141522411018086

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية النهروان للبنيناحيائيمقتدى عالء سلمان خلف19151522411018089

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية النهروان للبنيناحيائيمنتظر فاضل عبد علي جياد19161522411018093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية النهروان للبنيناحيائييوسف احمد خضير منهل19171522411018099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد قصي هاشم جهلول19181522411019001

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد ماجد كاظم عبد هللا19191522411019002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد كاظم حسن19201522411019003
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كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد نبيل قاسم سيد19211522411019004

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيباقر واثق حسب حميد19221522411019006

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيجعفر علي عبود موسى19231522411019007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسين علي حميد رشيد19241522411019008

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الرضا شنيتر19251522411019009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيسجاد علي موحان جاسم19261522411019010

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيضرغام هشام حمادي لفته19271522411019011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعباس عادل ماضي صبر19281522411019012

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعباس نبيل محمود علي عسكر19291522411019013

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا حسين نعمة شمخي19301522411019014

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عباس ابراهيم رسن19311522411019015

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي االكبر تحسين عبد علي عيسى19321522411019016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم حمد19331522411019018

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.0099.43اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمؤمل حمزة حسين خلف19341522411019020

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عودة جبر19351522411019021

كلية الصيدلة/جامعة المثنى688.0098.29اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد عبد الملك علي19361522411019022

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد بهاء علوان حسين19371522411019023

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد صادق قاسم مزيرع وريش19381522411019024

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد هاشم مهدي دنانه19391522411019025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمرتجى طالب رحيم غضبان19401522411019026

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمرتجى عادل حمودي صنهير19411522411019027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمرتضى علي جبار عليوي19421522411019028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى عماد فرحان سلمان19431522411019029

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى غسان خلف طاهر19441522411019030

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى موسى عليوي ياسر19451522411019031

كلية التمريض/جامعة ميسان687.0098.14اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى هاشم ابراهيم حسين19461522411019032

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0090.57اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمقتدى محمد نجم عبد هللا19471522411019033

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمقتدى يحيى رشك حسن19481522411019034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد الرضا حسان19491522411019035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم وحيد19501522411019036

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمهدي عدنان مشرف كاظم19511522411019037

كلية طب االسنان/جامعة كركوك691.0098.71اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمهند عباس لفته كعيد19521522411019038

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائينور الدين صباح عيدان حافظ19531522411019039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائينور ضياء جاسم تقي19541522411019040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد فالح حسن معيد19551522415001004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيجعفر عبد االمير علي حسين19561522415001013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسن حسين كاظم صاحي19571522415001016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي عذاب زغير19581522415001017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر حسن رحمه عبود19591522415001038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد ضياء حسين علي19601522415001053
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعالء عباس جبار كريم19611522415001066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي اياد عباس خريبط19621522415001070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي رعد قاسم محمد19631522415001075

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية467.0066.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيكرار علي كاظم سلهو19641522415001097

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمؤمل سلمان تعيب تولي19651522415001101

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي ساجت عجيل19661522415001102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن منصور رسول19671522415001111

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي جابر حسين19681522415001119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي يحيى كاظم19691522415001122

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم نافظ ظاهر19701522415001124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمرتضى تحسين زامل محارب19711522415001126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمهيمن ابراهيم قاسم جوده19721522415001145

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمهيمن احمد كطوف حيدر19731522415001146

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيبارق حسين ضبيب عوفي19741522415001151

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.0084.71الخارجيوناحيائيبسام محمد جبر كاظم19751522418001037

كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0064.29الخارجيوناحيائيجعفر محمد جمعه حسين19761522418001040

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86الخارجيوناحيائيحسن محسن زغير مسلم19771522418001048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57الخارجيوناحيائيعلي جاسم محمد علي19781522418001127

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57الخارجيوناحيائيعلي جواد كاظم عاشور19791522418001129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86الخارجيوناحيائيعلي سداد جبار حميد19801522418001135

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14الخارجيوناحيائيعلي كريم محسن ثامر19811522418001148

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43الخارجيوناحيائيمصطفى جمال محمود شريف19821522418001206

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57الخارجيوناحيائيمنتظر باهر تعيب نبات19831522418001222

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيإسراء حيدر طاهر حسين19841522422001002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيإسراء محمد طارش عبد الرضا19851522422001004

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأفنان حسين علي سلمان19861522422001007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأم البنين سعد جبر رسن19871522422001008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأم البنين سالم نايف راهي19881522422001009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيآيات مرتضى غندي علي19891522422001015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأيه احمد ناصر شبوط19901522422001016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأيه ضياء كامل غضبان19911522422001020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبان حسين علي سلمان19921522422001026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت453.0064.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين احمد حسن رحيم19931522422001029

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية667.0095.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين حسين خنجر كزار19941522422001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين قاسم عبد الرضا كعيد19951522422001035

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك كاظم جاسم طاهر19961522422001041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك وليد دينار مجور19971522422001044

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء احمد جار هللا عبد هللا19981522422001049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء خضير تركي صالح19991522422001051

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء650.0092.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء سالم محمد نعمه20001522422001052
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء صادق جعفر احنين20011522422001053

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء عبد الغفار ارحيم فارس20021522422001055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيدعاء صالح مهاوي شمخي20031522422001060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيدنيا جميل كاطع احمد20041522422001061

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل عباس جلوب سلمان20051522422001065

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل نعيم محمد عطيه20061522422001066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء زهير كاظم غانم20071522422001074

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء علي حسون عبد العباس20081522422001079

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0064.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب الحوراء عماد مرهش جواد20091522422001086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد فرج20101522422001087

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حسين كمر محيبس20111522422001088

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسبا عالء جمعه بادع20121522422001096

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0063.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهد صادق ساجت والي20131522422001098

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيضحى عايد سلمان جناني20141522422001100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيضحى عبد هللا جمل خبل20151522422001101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه جاسم كامل عباس20161522422001105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه زكي دعير محسن20171522422001107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه طالب محمد عبد علي20181522422001108

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء كريم الزم ظاهر20191522422001110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير رعد مسير زويد20201522422001114

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سعيد جوده حمد20211522422001120

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم جبار20221522422001122

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه حسن شنيشل حسن20231522422001125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه عماد مرهش جواد20241522422001130

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه محسن عبد الساده حميد20251522422001134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه محمود حسن عبد20261522422001135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفرح عبد االمير عبد الجبار طعمه20271522422001136

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائيكوثر صالح كاظم داود20281522422001137

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم احمد جاسم محمد20291522422001138

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم صدام غازي عبد النبي20301522422001141

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم عبد الكريم جاسم نعمه20311522422001143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبا عبد األمير رضا حسان20321522422001151

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس جهاد شايع حسن20331522422001152

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس زامل حنون ضعين20341522422001153

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس علي فالح تايه20351522422001154

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس هادي خلف رحمه20361522422001155

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين سوادي20371522422001158

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى لطيف دريول معالك20381522422001160

كلية اآلداب/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى محمد حامد رحيم20391522422001162

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية العقيلة للبناتاحيائينوران هشام محسن محمد20401522422001169
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كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية العقيلة للبناتاحيائيوالء محمد هواي راضي20411522422001177

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية العقيلة للبناتاحيائيياسمين احمد نوفي كاطع20421522422001178

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية العقيلة للبناتاحيائييقين قاسم رحيم صالح20431522422001179

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية المسرة للبناتاحيائيايات عبد هللا كطوف كحيط20441522422002005

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية المسرة للبناتاحيائيايات علي عبد ازغير20451522422002006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيايمان صباح حاتم حمدان20461522422002007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية المسرة للبناتاحيائيايه احمد صبر عاشور20471522422002008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيبتول محسن جهاد موسى20481522422002010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيبراء طالب راضي محسن20491522422002011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيتقى علي سالم فرج20501522422002021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيديار محمد حسان جبل20511522422002029

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية المسرة للبناتاحيائيرسل عمار نادر كيطان20521522422002032

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0082.29ثانوية المسرة للبناتاحيائيرقيه اياد عوده شناوه20531522422002033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيرقيه رحيم عبد الزهره عبد الحسين20541522422002034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء اسماعيل كاظم حمادي20551522422002035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل561.0080.14ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء امير فاضل عبد20561522422002037

كلية االثار/جامعة الكوفة447.0063.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد عبد النبي20571522422002038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء رعد عوده جاسم20581522422002041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء سامي زاير علي20591522422002042

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك535.0076.43ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء ساهر قاسم بريدي20601522422002043

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء سعد ماهور زاير خالف20611522422002044

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء عادل عبد هللا جبر20621522422002046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء علي زغير هميم20631522422002048

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم534.0076.29ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء مهدي ثامر جبر20641522422002049

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية المسرة للبناتاحيائيزينب جعفر كاظم محمد20651522422002052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيزينب رزاق راشد راضي20661522422002055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيساره رحيم عبد االيمه درباش20671522422002061

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيسبأ مجيد حسن فرحان20681522422002063

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيضحى حيدر رحيم عيال20691522422002070

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم585.0083.57ثانوية المسرة للبناتاحيائيغدير عبد الرسول كاصد حداد20701522422002079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه حسين بيدان عالوي20711522422002081

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم629.0089.86ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه عقيل جبار والي20721522422002083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمة هيثم جبار درازي20731522422002090

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية المسرة للبناتاحيائيكوثر تحرير زامل محارب20741522422002091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية المسرة للبناتاحيائيمريم عبد الكاظم عفريت ناصر20751522422002095

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية المسرة للبناتاحيائيندى عنيد دراج مناحي20761522422002102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية المسرة للبناتاحيائينرجس سعد حسن راضي20771522422002103

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0067.86ثانوية المسرة للبناتاحيائينور طه عناد فليح20781522422002110

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0086.29ثانوية المسرة للبناتاحيائينور عماد نوري عبد الحسين20791522422002111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14ثانوية المسرة للبناتاحيائييسر الزم خنيصر شويع20801522422002117
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية المسرة للبناتاحيائييقين علي جاسم جبار20811522422002120

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيابتسام رائد جاسم حميد20821522422003003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيابتهال ابراهيم رمضان رحمه20831522422003004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية النجاة للبناتاحيائياالء كريم حسون هاني20841522422003009

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيام البنين صفاء مجيد محي20851522422003011

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية النجاة للبناتاحيائياية امجد خالد لعيبي20861522422003016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيايه صادق خزيم خلوف20871522422003022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين احمد كاظم حسين20881522422003024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين كاظم عبد هللا طعمة20891522422003030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء جواد سلمان كمر20901522422003039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى579.0082.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء صادق ساده محمد20911522422003040

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء علي حسين رحمه20921522422003041

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيخديجه شاكر جبار اهميله20931522422003042

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت613.0087.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيرباب باسم علي كريم20941522422003045

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيرحمه رائد زيدان لفته20951522422003047

كلية الطب/جامعة ميسان698.0099.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيرقيه حسن محسن فريح20961522422003053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيرقيه سالم فاضل داخل20971522422003054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيريام خالد صحن عبد العزيز20981522422003059

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية النجاة للبناتاحيائيريام وسام احمد شبيب20991522422003060

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء احمد حسن حاجم21001522422003061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء اياد ابو الهيل الزم21011522422003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء جابر ناتغ فنجان21021522422003063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء حمزه فالح مايع21031522422003065

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء رائد عبد الواحد شلتاغ21041522422003066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء رسن عوده محمد21051522422003067

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء ستار حسن عناد21061522422003068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر457.0065.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء سعد علي سايب21071522422003069

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء صادق ساده محمد21081522422003070

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء محمد جنيد شريم21091522422003079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء محمد دعير فرج21101522422003080

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب عقيل مسلم محمد21111522422003092

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب فؤاد كاظم زبون21121522422003093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيساره خضير مطر شاتي21131522422003102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية النجاة للبناتاحيائيساره محمد قاسم جعفر21141522422003103

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيسرى سعدون عربي شامي21151522422003108

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيطيبه جبار سلمان عسكر21161522422003114

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيطيبه حيدر جبار جلوب21171522422003115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم حربي21181522422003122

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه رسول اذهيب رحيمه21191522422003125

كلية العلوم/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه سالم فاضل داخل21201522422003126
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كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه سالم كريم عباس21211522422003127

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه مهدي حسن فرج21221522422003133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه نبيل جاسم عبيد21231522422003134

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية النجاة للبناتاحيائيكوثر فراس كاطع نعيم21241522422003137

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيكوثر معد سليم محسن21251522422003138

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيلمياء صادق عبد الزهره ازعيبل21261522422003139

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم حسن عبد هللا علي21271522422003141

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم ناظم فرحان عبد21281522422003145

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0093.00اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم نجم عبد الزهره جاسم21291522422003146

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية النجاة للبناتاحيائيمالك سالم حامد طاهر21301522422003148

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية النجاة للبناتاحيائيمالك علي هاشم حسن21311522422003150

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيمالك مصطفى عبد الجبار محمود21321522422003151

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية النجاة للبناتاحيائيمنار محمد جاسم محمد21331522422003154

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية النجاة للبناتاحيائينبأ علي هالل فيروز21341522422003159

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية النجاة للبناتاحيائينبأ محمد مكلف مفتن21351522422003160

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.0097.57اعدادية النجاة للبناتاحيائينرجس جبار مكلف مفتن21361522422003161

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية النجاة للبناتاحيائينرجس محمد حسين سهم21371522422003162

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية النجاة للبناتاحيائينور الحسين صفاء محمد كاظم21381522422003163

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية النجاة للبناتاحيائيهبه علي اسماعيل حسين21391522422003172

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية النجاة للبناتاحيائيهجران حميد حاجم حسين21401522422003173

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائياساور عيدان عسل عطيه21411522422004002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايه جمال حسن جبر21421522422004017

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبنت الهدى رحيم حسين رحيمه21431522422004026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبنين خلف جبار بهيدل21441522422004030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيجنات حميد جبار عباس21451522422004043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيجنات سالم رحيم صبار21461522422004044

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء جاسم سعيد حنظل21471522422004048

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم وريور21481522422004049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء ظافر جاسم محمد21491522422004051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء وليد حسين جوده21501522422004055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيداليا حسن رحم مناتي21511522422004056

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيراجين احمد حمود ناصر21521522422004058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرسل يونس ابراهيم اسماعيل21531522422004065

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه صالح عبد سعد21541522422004067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء جاسم جبار محمد21551522422004077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء جاسم صاحب مجيد21561522422004078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء حسن عبد النبي يوسف21571522422004081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم محيسن21581522422004082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء رياض دبس جبر21591522422004084

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عنكود محمد21601522422004088
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم فرج خلف21611522422004089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عدنان حلو جابر21621522422004092

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عطيه سيف وايد21631522422004094

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء علي شنين حسين21641522422004096

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء فاضل جريش رجا21651522422004099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المطلب باش اغا21661522422004104

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب عبد الزهره خريبط عبد هللا21671522422004112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب علي شبوط سيد21681522422004113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيساره احمد محمد سعد21691522422004123

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى مذبوب فرحان علي21701522422004130

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسرور عدنان عواد سلمان21711522422004131

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسيناء كريم كاظم عبد هللا21721522422004133

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشفاء ماجد بدر جابر21731522422004134

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد عامر كاطع حسن21741522422004138

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد مهند علي جاسم21751522422004139

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهالء خلف عنيد هميم21761522422004140

كلية التربية/الجامعة المستنصرية573.0081.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهالء طه زبون محسن21771522422004141

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيضحى كامل جمعه عبد21781522422004144

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0065.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيضي غالب اضالل كاطع21791522422004145

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه احمد رضا سعد21801522422004146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه ذياب ناصر قاسم21811522422004147

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه طعمه حسب حسين21821522422004151

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه هاشم بدر جهلول21831522422004155

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيعذراء حسين جاسم حسين21841522422004156

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغاليه علي ناصر ماشاف21851522422004158

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير حبيب حسين مطلك21861522422004160

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير حميد كاظم مزبان21871522422004161

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير خالد تولة راضي21881522422004162

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير ناظم دعير احديب21891522422004164

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه زهير متاني مهنا21901522422004174

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى572.0081.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه عالء رحيم كريم21911522422004177

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه علي جبار كاظم21921522422004178

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه علي حاتم عبد الساده21931522422004179

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه فالح غانم جابر21941522422004181

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه هاشم حران سلومي21951522422004185

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفرح عدنان تايه شكر21961522422004189

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم حسين21971522422004192

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيكوثر رعد مزهر يونس21981522422004193

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمروه فاضل كاظم حسن21991522422004196

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم سالم جبار عبيد22001522422004198
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم محمد غالي محمود22011522422004206

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم مهند ياسين صالح22021522422004207

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0096.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمالك هشام جبار محمد22031522422004212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائيميامين فالح غانم جابر22041522422004214

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس عباس جبار ارحيم22051522422004223

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس علي حاتم عبد السادة22061522422004225

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى محمد جمعه جاسم22071522422004236

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور صباح محي عناد22081522422004239

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور عباس كاظم سلمان22091522422004240

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى رحيم جبار حنش22101522422004244

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الرميلة للبناتاحيائييقين ستار جبار كاظم22111522422004246

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية الرميلة للبناتاحيائييقين كريم كطان عفلوك22121522422004249

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياديان سامي محمد صبح22131522422005001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنه احمد كاظم عبد االمير22141522422005006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايه صالح مهدي علي22151522422005011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول سعد مطر علي22161522422005016

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين فراس محيسن علي22171522422005020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيجنات علي عبد الهادي خلف22181522422005031

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحنين عماد اعبيد جالب22191522422005032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء محمد خلف كاظم22201522422005036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت585.0083.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيخيال عباس علي شالل22211522422005037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رحيم شرهان ملكي22221522422005052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء سعد علوان جبار22231522422005053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ماجد عكال علوان22241522422005059

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء محسن مجيد داود22251522422005060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب ثامر عبد االمير سلمان22261522422005062

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب جالل عذيب علي22271522422005063

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب زكي دعير محسن22281522422005064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب طارق حسب خضير22291522422005065

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0071.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب ماجد سلمان مناتي22301522422005069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيساره عباس محسن مهاوي22311522422005070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية666.0095.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسرور رعد لفته يونس22321522422005072

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيصفا صالح علي حسين22331522422005078

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه رحيم جلوب طارش22341522422005081

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعذراء فاضل خضير داغر22351522422005082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير مصطفى جاسم محسن22361522422005086

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة سالم موسى محمد22371522422005087

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة فاضل حمود عبد هللا22381522422005089

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه جاسم جياد مهلهل22391522422005091

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه صفاء عبد الكريم جوي22401522422005093
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كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه محمود جابر موزان22411522422005098

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفرح سالم محمد داود22421522422005099

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569.0081.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمروه محمد جوالن فهد22431522422005102

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم احمد عبد حسين22441522422005103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم حيدر غالي مال هللا22451522422005107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم رياض محيسن علي22461522422005108

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم صفاء عبد الكريم جوي22471522422005111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم عبد االمير وهاب زغير22481522422005114

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم مهند سلمان حسن22491522422005119

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمالك فالح حسين نجم22501522422005126

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنار عمار عبد هللا محمود22511522422005127

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور محمد عبد الكريم هادي22521522422005136

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهدى فالح حسن دنوف22531522422005141

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0083.86اعدادية الفضيلة للبناتاحيائييقين فالح جاسم محمد22541522422005147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياساهي حسين علي عرين22551522422006008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيافنان خالد حسن عوده22561522422006009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيافنان مهند جبار سلمان22571522422006010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه عبد الجبار عباس كاظم22581522422006022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه مازن علي اسماعيل22591522422006025

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول عالء عواد طعمه22601522422006028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول علي ساجت عجيل22611522422006029

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0083.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين حسن غانم حسين22621522422006036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين رحيم بداي غليم22631522422006037

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين سلمان عبد زاير22641522422006040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين عباس كاظم عويد22651522422006041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين عبد هللا حمادي حسين22661522422006042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين كريم ايدام علي22671522422006044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين هاشم مطشر باني22681522422006048

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك رحيم عبد هللا عبيد22691522422006052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك علي حسين عبد22701522422006055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك محمد لعيبي كاظم22711522422006057

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين حيدر حاكم بدر22721522422006064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء احمد سوادي حردان22731522422006069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء حيدر علي فاضل22741522422006073

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء علي ناصر محمد22751522422006077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء كاظم خماط بطل22761522422006078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء محمد خلف حسين22771522422006079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيخلود عبد الحسين كاظم حمود22781522422006083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدنيا ضياء جاسم حسون22791522422006085

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرؤى عبد الحسين ثجيل راهي22801522422006089
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرؤى عبد الكريم حسين جاسم22811522422006090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرسل جبار جاسم محمد22821522422006091

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقية رياض نعمة بديوي22831522422006093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقية صادق كريم صادق22841522422006094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه جبار جاسم دخان22851522422006097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه سمير حسين رحيمه22861522422006098

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه عباس شريح محسن22871522422006099

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء اكرم نعمه بديوي22881522422006107

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جعفر طالب جمعه22891522422006110

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء رحيم كامل غالي22901522422006116

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الصاحب ضميد22911522422006119

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء صالح سوير عبد  اهللا22921522422006121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء طالب بختير وحيوح22931522422006122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء علي حسن حمود22941522422006126

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء علي منجل ياسين22951522422006128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء فاضل كاظم علي22961522422006130

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كريم صاحب مزيد22971522422006133

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كريم لفته محمود22981522422006134

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد انعيم عبد هللا22991522422006136

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد بدير هاشم23001522422006137

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الساده شداوي23011522422006139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء نجم عبد االمير عبد الرضا23021522422006141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب رحيم ونيس نعيمه23031522422006153

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب سعد محسن عاشق23041522422006155

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عباس جعب بدر23051522422006156

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب كاظم سلمان محيبس23061522422006160

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب كاظم علي صالح23071522422006161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب محسن عوده الزم23081522422006162

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره صالح جعفر بريسم23091522422006167

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسبأ حيدر حسين عبد23101522422006168

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى احمد صالح دلي23111522422006169

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسرى مجيد ماشاء هللا تيمور23121522422006172

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسما علي محيسن علي23131522422006174

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد سالم عليوي عبود23141522422006176

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد سعد معن جاسم23151522422006177

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد كاظم هلليل مزبان23161522422006181

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد محمد جواد فليح23171522422006182

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيصفا خضير عبد الجليل محسن23181522422006188

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى عباس حسون دنبوس23191522422006190

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه احمد عذيب اكليهم23201522422006194
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه مظفر صاحب داود23211522422006197

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء علي جبار عبد علي23221522422006198

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء مهدي محمود شالكه23231522422006199

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير احمد زيدان مجذاب23241522422006202

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير حليم ناصر موسم23251522422006203

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير طالب جبار عذاب23261522422006205

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه اركان سامي جاسم23271522422006212

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رائد رحيم كاظم23281522422006218

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد الرضا داود23291522422006237

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه محمد عاشور بجاي23301522422006238

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر حيدر داود محيبس23311522422006242

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر ماجد نافل جاسم23321522422006245

كلية العلوم/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر مازن علي اسماعيل23331522422006246

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيلبنى محمد عوده عبيد23341522422006248

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيلمى عبد الحسين خضير داخل23351522422006249

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيليال سجاد جاسب حسين23361522422006250

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ثامر محمود ابراهيم23371522422006257

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حسن عبد حسن23381522422006258

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0084.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم حيدر حسين محمد23391522422006259

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0093.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم خلدون قاسم جياد23401522422006260

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم راقي جمعه خطار23411522422006261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم رسول محمد عباس23421522422006262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم علي محسن كريدي23431522422006267

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ماجد حايف عبد23441522422006268

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ماهر سعدون جلوب23451522422006269

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار عاشور جاسم حمادي23461522422006273

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية652.0093.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمها ياسين مركب حواط23471522422006275

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميامين مزهر علوان سكر23481522422006276

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيناديه عباس سلمان عبيد23491522422006277

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ داود محمد بنجشمه23501522422006281

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ مصطفى حنظل فارس23511522422006286

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيندى محمد كشيش جبر23521522422006288

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس سعد عيال هليل23531522422006290

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس قاسم حسوني شقص23541522422006296

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى حازم عيدان عطيوي23551522422006302

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى هادي حسن جالي23561522422006305

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور حامد عبد الكاظم كاصد23571522422006307

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور سعد محمد جاسم23581522422006308

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور محمد كاظم سلمان23591522422006311

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه باسم حمد راضي23601522422006317
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى سلمان جاسم محمد23611522422006321

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوفاء خيري ياسين جابر23621522422006327

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين عدي محمد جعفر23631522422006330

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيابرار حمد هللا مشعان كاظم23641522422007001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء كاظم عبيد عكله23651522422007005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيالزهراء فالح حسين مطشر23661522422007009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه جبار حيدر عزيز23671522422007016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه لؤي مجيد صادق23681522422007025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك باسم محيبس باشط23691522422007034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد شامخ23701522422007035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك حسين احمد محمد23711522422007036

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين سلمان سايه خان مجيد23721522422007043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557.0079.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء صالح حميد مجيد23731522422007050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء علي جاسم جبر23741522422007053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيخديجة حسين حبيب محمد23751522422007058

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيداليا محمد عباس داري23761522422007060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيدانيه محمد عباس داري23771522422007061

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء كمال اصغر كاظم23781522422007063

كلية القانون/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء مصطفى نعيم حسون23791522422007064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل فؤاد عبد الكريم مراد23801522422007067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه ابراهيم جاسم محمد23811522422007070

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه حيدر عوده منخي23821522422007071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جابر ممدوح23831522422007077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد امان نامدار23841522422007078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد قادر23851522422007080

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حامد مجيد محمد23861522422007083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حامد هيل كاظم23871522422007084

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر هادي كاظم23881522422007086

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد الحسن كاظم23891522422007088

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء شهاب صفر زراتي23901522422007090

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عباس نعمه حسن23911522422007093

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء663.0094.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين بني منصور23921522422007094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء فرحان اوذيح زغير23931522422007099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء كنعان عزيم اكبر23941522422007100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب ابراهيم خالد دار حيدر23951522422007106

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب ابراهيم خير هللا مراد23961522422007107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب احمد صالح ياسر23971522422007108

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب عادل محسن خلف23981522422007116

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب عدنان جبار عباس23991522422007117

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب محمود علي فندي24001522422007120
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى سعد كمر رشيد24011522422007132

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيسرى هادي مصطفى حسين24021522422007134

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد عامر حيدر نظر24031522422007140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد عمران سايه مير علي24041522422007142

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد مهدي فالح حسن24051522422007143

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد هديل كريم حسن24061522422007144

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه حسن حامد طعمه24071522422007149

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه عباس لفته كعيد24081522422007150

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير سعد حسن سعيد24091522422007152

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير صالح نوري عبد النبي24101522422007153

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير مجيد رحمه حمود24111522422007154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل يعقوب علي24121522422007157

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه جاسم هارف عباس24131522422007159

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه جبار علي شكر24141522422007161

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين677.0096.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه زهير مير حسين نوحد24151522422007163

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه سالم علي فتاح24161522422007164

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عامر ستار حسن24171522422007167

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه محمد نعمت ميره24181522422007174

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه مكي فرج نحو24191522422007175

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه وهاب احمد اسد24201522422007177

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيقبس مؤيد مزهر حمد24211522422007178

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيكرستال فاضل محمد منصور24221522422007180

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر اياد مهدي سلمان24231522422007181

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0064.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر عبد الخالق فالح ظاهر24241522422007182

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر معروف ابراهيم خسرو24251522422007183

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم639.0091.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم حسين شناوة طهماز24261522422007184

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم حيدر محمد هادي24271522422007185

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم رائد صادق خطاب24281522422007186

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم راشد الماس عباس24291522422007187

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم عمران ياور صفر24301522422007189

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية651.0093.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم مهند كريم حسن24311522422007190

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0091.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيمالك كاظم علي حسين24321522422007195

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيميس قحطان عبد الجبار علوان24331522422007198

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الهدى للبناتاحيائينادين مشتاق قيصر رسول24341522422007200

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ جاسم محمد احمد24351522422007201

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ محمد علي رحيم24361522422007204

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الهدى للبناتاحيائينسرين جواد عبد الكاظم قاسم24371522422007208

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم مهنا عطية24381522422007210

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى صالح حسن كاظم24391522422007212

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الهدى للبناتاحيائينور حسين احمد محمد24401522422007216
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قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية الهدى للبناتاحيائينور هيثم ملك شاه مار24411522422007219

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيالحوراء قائد صدام مجيد24421522422008008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايات فراس عباس علوان24431522422008012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياية عباس جبار الزم24441522422008022

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياية محمد جادم شغاتي24451522422008027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياية هادي هاشم ياسين24461522422008030

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبتول جويت حسن علي24471522422008033

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبتول كريم حسن سنيد24481522422008035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبراء حيدر عبد الحسين محسن24491522422008036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبراء علي عوده حميدي24501522422008038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين حسين جحيل راهي24511522422008040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين عالء يوسف جاسم24521522422008045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين علي عاصي موسى24531522422008046

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين محسن فرج عذيب24541522422008052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك سلمان قاسم مري24551522422008054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء احمد لفته علي24561522422008070

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء شبوط حسين لفته24571522422008075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء فاضل عطار فزاع24581522422008076

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء كاظم كريم عطيه24591522422008077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء محمد عطيه عبد الرحمن24601522422008078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدينا خليل جلوب حسن24611522422008084

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرباب سالم عزيز الزم24621522422008085

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرسل علي صادق هلهول24631522422008087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرسل قاسم عباس ضمد24641522422008088

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقية عيسى محسن عيسى24651522422008094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء احمد محمد زبون24661522422008106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد617.4088.20اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء بهجت عبد الواحد عبد هللا24671522422008108

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء جبار خزعل سوادي24681522422008110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء رسول عبد الحسين محمد24691522422008114

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء سعدون درمان محمد24701522422008115

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء محمد جمعه كاظم24711522422008124

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء ناظم سالم كاظم24721522422008126

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب احمد محمد زبون24731522422008130

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب الحوراء كامل حسن عالوي24741522422008131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب حسين فرحان مشجود24751522422008133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب خالد نوعي عبيد24761522422008134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب سامي حسين جبر24771522422008139

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عباس دحام شوكه24781522422008142

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عزيز جار هللا مهيدي24791522422008144

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب عقيل ناجي عبود24801522422008145
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب هاشم هادي فرج24811522422008152

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسارة عباس جازع جبر24821522422008153

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى عباس خالد عباس24831522422008158

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى علي حسين كريم24841522422008160

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسماء محمد شعالن عطيه24851522422008162

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشهد اسماعيل حميد صالح24861522422008167

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيصابرين اسماعيل عيدان علي24871522422008173

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيصفاء فاضل حسين غنتاب24881522422008174

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبة حسين عبد القادر عبد الغفور24891522422008178

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبة محمد جاسم ظاهر24901522422008181

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعال عبد الحسين جاسم الزم24911522422008184

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى368.0052.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغدير ماجد كاظم عوده24921522422008188

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغسق تحسين علي يونس24931522422008190

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محيسن نعمه24941522422008193

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية586.0083.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة جبار راضي محسن24951522422008196

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة رزاق كاظم عباس24961522422008198

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة سعد عاشور حمودي24971522422008200

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفرح عدنان حسن طاهر24981522422008213

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيلبنى مهند ريسان شاوي24991522422008220

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريام رافد راضي غضبان25001522422008223

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريم حسن يوسف جاسم25011522422008227

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمالك حسين عبد خلف25021522422008232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنار احسان يوسف هاشم25031522422008233

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنار حيدر عثمان سعيد25041522422008234

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينبأ عباس كريم عبد25051522422008243

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينغم قاسم محمد كاظم25061522422008252

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور ابراهيم كاظم محمد25071522422008253

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى صباح عبد ناصر25081522422008259

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهبة مهدي عبد سلمان25091522422008269

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين عبد الرحمن عثمان سعيد25101522422008282

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين علي طاهر عذيب25111522422008283

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين قيس محسن عاشق25121522422008284

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين ناظم ضمد خليفه25131522422008287

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين نوري فرحان خليفه25141522422008288

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبراء صالح مشكور جبر25151522422008290

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب محمد جاسم لفته25161522422008291

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية548.0078.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيابتهال محمد عذير لفته25171522422009004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيامة الرحمن احمد عبد علي خضير25181522422009007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيامنه محمد راضي مطرود25191522422009009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى617.0088.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيايناس نعيم راضي لعيبي25201522422009013
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قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبتول علي محسن شرهان25211522422009015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين احمد كاظم رابع25221522422009019

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك هادي فرج هادي25231522422009028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتقى ميثاق ثامر حسن25241522422009031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحنين جاسم سعد هللا بستان25251522422009035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء حسن عبيد ناصر25261522422009036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء علي هاشم انعيمه25271522422009039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيدالل ضياء جبار جاسم25281522422009042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرحمه محسن مزهر محسن25291522422009047

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرقية حسين نعمه لعيبي25301522422009048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه حسين خلف حمود25311522422009050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء جليل فريح لفته25321522422009053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عباس هليل كاظم25331522422009057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عبد الحميد اسريح بدر25341522422009058

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الساده جوده25351522422009059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء علي انصيري باهض25361522422009060

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء محمد جواد كاظم25371522422009063

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب عالء حسين عودة25381522422009070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب كاظم حسين اسماعيل25391522422009072

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشهد عماد ادعير اهوين25401522422009078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعذراء فالح حسن عبود25411522422009085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعذراء محمد حليم طعمه25421522422009086

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغدير برهان محيبس كطان25431522422009088

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيغدير علي العيبي كريدي25441522422009090

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حسن غازي عبد النبي25451522422009093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حيدر عوده حميدي25461522422009094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه سعدون راضي خالد25471522422009096

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه هاني جاسم جوني25481522422009104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر عادل راضي زاير25491522422009105

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمريم مجيد حميد شالل25501522422009110

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينبأ باسم محمد مخور25511522422009114

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينرجس محمد عبود هاشم25521522422009119

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينمارق غسان علي حسين25531522422009120

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور الهدى احمد حسين جباره25541522422009122

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0089.43اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور الهدى سعد محسن عرار25551522422009123

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائييقين حمد ياسر محسن25561522422009131

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائياسماء مهند جعفر نعمه25571522422010006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائياسيل حسين امير عبد الحسين25581522422010007

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائياالء حسين راضي رهيف25591522422010010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيام البنين محمد عبد طعمه25601522422010011
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيامل حسن عيسى شمام25611522422010012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0078.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايمان علي عويد محمد25621522422010016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيآيه حسين كطان بدن25631522422010017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايه رعد محمد حسين25641522422010018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايه قاسم محمد حيدر25651522422010023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبتول حسين محمد عبد الزهره25661522422010024

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنت الهدى حميد عوده ناهض25671522422010028

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنت الهدى خليل مطر سلمان25681522422010029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين علي خلف حسين25691522422010033

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين كريم جمعة احمد25701522422010034

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيبنين ناطق سعدون عبد النبي25711522422010036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرانيا عادل غالي كحط25721522422010052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرباب ماجد كامل ولي25731522422010053

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرسل صالل عبد الجبار عبد الرحمن25741522422010054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرقيه عقيل عبد هللا عبد الحسين25751522422010058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرقيه محمد مهدي عبد الوهاب25761522422010059

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرنا خالد حسوني شلش25771522422010061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيريام احمد كاظم طالل25781522422010063

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء أياد خلف رحيمه25791522422010065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء البتول معتز انور مرهون25801522422010066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء اياد شاني ياسين25811522422010068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد الحسن25821522422010073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء حيدر قاسم محمد25831522422010076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء حيدر قيس احمد25841522422010077

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء رحيم منقاش جبر25851522422010078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء صدام عواد محمد25861522422010081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عادل عبود بوهان25871522422010083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء نعيم مذخور مهاوي25881522422010092

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء هشام كاظم عبد الحسن25891522422010095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب جناب سلمان عمران25901522422010097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب حسن عيسى شمام25911522422010099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب علي جبار فرج25921522422010102

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب فريد عبد الحسن عبد الرحيم25931522422010105

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب هادي كاظم اسماعيل25941522422010108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينه كريم نصر هللا موسى25951522422010111

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسهام ثامر سالم محيميد25961522422010117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيشهد مهدي احسين اعويز25971522422010123

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيشهد هيثم علوان حسين25981522422010124

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الساده شداوي25991522422010128

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيطيبه صادق حسين الزم26001522422010131
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كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيغدير احمد شالكه عبود26011522422010139

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيغدير صادق جاسم اسماعيل26021522422010142

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد عودة26031522422010148

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم عبد عليوي26041522422010151

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه احمد هالل مجيد26051522422010152

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه تحسين لفته عناد26061522422010153

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه خالد رمضان جواد26071522422010154

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه رحيم دعير هاشم26081522422010158

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه سالم ابراهيم مطلك26091522422010160

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه عبد شالكه عبود26101522422010163

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى613.0087.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه علي جبار فرج26111522422010164

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية642.0091.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه علي حسين زغير26121522422010165

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه عمار طالب سهيل26131522422010167

كلية القانون/الجامعة المستنصرية641.0091.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه منذر فالح حسين26141522422010171

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم احمد مطشر غانم26151522422010176

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية637.0091.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم فاضل جبار علك26161522422010181

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمنار غانم علي داخل26171522422010188

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمنار كريم حرفش نهير26181522422010189

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم567.0081.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمنار محمد لفته عجيل26191522422010191

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيميسون حسين خضر حنون26201522422010193

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم554.0079.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ تحسين فرحان حديد26211522422010195

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ رحيم عبد الحسين بالسم26221522422010196

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ سالم بديوي عبد هللا26231522422010197

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ عادل كاظم حسن26241522422010198

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ كاظم وارش حسن26251522422010199

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ نزار صبحي شكر26261522422010200

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينرجس جاسم محمد فرحان26271522422010202

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينرجس ماجد ويس شاه26281522422010207

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينرجس ناصر محسن عبد هللا26291522422010209

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية413.0059.00اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الزهراء اسعد احمد محمد26301522422010210

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى رياض جبر زوير26311522422010212

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى عمار محمد علوان26321522422010214

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى نجم عبد هاشم26331522422010215

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور عبد االمير عيسى موسى26341522422010217

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور علي كامل جبر26351522422010218

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينوره عباس علي حسين26361522422010223

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهبه كاظم سالم الزم26371522422010228

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهدى ريكان حميد فرحان26381522422010230

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيورود علي طالب ناصر26391522422010234

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائييسرى صفاء عبود عريبي26401522422010235

97 من 66صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائييقين فالح ماهود سالم26411522422010236

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيأفنان حازم جاسم ثامر26421522422011003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيآيات حسن عبد الكريم خضير26431522422011004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية المآثر للبناتاحيائياية صادق سعيد رضا26441522422011013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيايمان ثائر عبد الرحيم ديوان26451522422011014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيايمان حسين ابو العج علي26461522422011015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيبتول بدر سعود محمد26471522422011019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيبتول محمد طالل جاسم26481522422011023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية المآثر للبناتاحيائيبتول مهدي هاشم حسين26491522422011024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين صبيح محمد كريم26501522422011032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيبنين مهند ستار جبر26511522422011035

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك أسعد قاسم جعفر26521522422011037

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0086.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيتبارك خالد عطية حسين26531522422011038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيحنين ساعد مهدي جبر26541522422011048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيحوراء احمد جاسم طخاخ26551522422011049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيدعاء رحيم صبيح خلف26561522422011056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيرباب مجيد عبد محمد26571522422011064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيرسل حسن حمود موزان26581522422011066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيرسل رسول عبد هللا موحان26591522422011067

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيرسل سليم قاسم زعيج26601522422011068

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية المآثر للبناتاحيائيرفل احمد اسماعيل جاسم26611522422011070

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية المآثر للبناتاحيائيرقية رحيم عبد السادة فيصل26621522422011075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية المآثر للبناتاحيائيريام ضياء حسين علي26631522422011078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء اثير مجيد جبر26641522422011080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء احمد عدنان عبد الرضا26651522422011082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء احمد وجر جايح26661522422011083

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء حسين جابر حمد26671522422011085

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة543.0077.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء حسين جلوب صبيح26681522422011086

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء حيدر رحم عباس26691522422011088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء زيدان خلف قاسم26701522422011093

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء عادل حمزه فالح26711522422011096

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء عبد الستار جبار محسن26721522422011099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد الباري دوحي26731522422011101

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء علي صدام نابت26741522422011102

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء علي محسن جالب26751522422011103

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء مؤيد يوسف نزيل26761522422011110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء ماجد سالم حاتم26771522422011111

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء مالك رحيم خضير26781522422011112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء محمد اسماعيل فلوك26791522422011113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر صكر26801522422011114
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قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت590.0084.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب جبار كاظم سيد26811522422011119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب جمعة عاتي مهاوي26821522422011120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب حسن عطية مذخور26831522422011121

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب حسين زاير محبس26841522422011122

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيزينب ناظم عطا هللا راضي26851522422011130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيساره حسين ابو العج علي26861522422011135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيسجود حامد جاسم محمد26871522422011136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيسجى احسان حسن سلمان26881522422011137

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيسجى رحيم راضي محيسن26891522422011138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيسوزان عادل كعود ظاهر26901522422011141

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيشازنان بشير ثامر عباس26911522422011142

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيطيبة احمد عدنان عبد الرضا26921522422011149

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيطيبة علي فليح حسن26931522422011152

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية646.0092.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيغفران علي عيسى بهيدل26941522422011159

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة الزهراء وسام حسين لعيبي26951522422011160

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة حسن هاشم قاسم26961522422011166

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة حيدر حامد جبار26971522422011168

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة خالد نادر محمد26981522422011170

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة كرم كاظم فنجان26991522422011175

كلية اآلداب/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة كريم زوير خالطي27001522422011176

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيفاطمة يحيى سليم حمود27011522422011180

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيفرح سعد حسين مجيعد27021522422011186

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية562.0080.29اعدادية المآثر للبناتاحيائيكوثر محمد حمودي جريب27031522422011192

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم خنجر عبد الرضا عبيد27041522422011194

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية المآثر للبناتاحيائيمريم كاظم جعفر سهيل27051522422011197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيمعصومة جبار جوده عبيد27061522422011200

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيمالك كاظم عكله جابر27071522422011203

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيمنى طارق حبتور عبيد27081522422011206

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية المآثر للبناتاحيائينبأ علي حسين مزعل27091522422011209

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المآثر للبناتاحيائيندى ضاحي جاسم عبد الرضا27101522422011213

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الزهراء صباح ساده مديلي27111522422011217

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى علي حسين مزعل27121522422011223

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى فائز شمخي جبر27131522422011225

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى نوري كاظم سلمان27141522422011227

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية المآثر للبناتاحيائينور الهدى وسام محمد جزل27151522422011228

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية المآثر للبناتاحيائينور مؤيد يوسف نزيل27161522422011231

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية المآثر للبناتاحيائينور مجبل عطية عاضي27171522422011232

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية المآثر للبناتاحيائيهاجر جبار علي خلف27181522422011235

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية المآثر للبناتاحيائيهاله محمد جاسم محمد27191522422011238

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيورود علي وادي حسين27201522422011244
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية المآثر للبناتاحيائيوالء سعدون مظلوم حسين27211522422011245

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية المآثر للبناتاحيائييسرى علي صالح فليح27221522422011246

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية الرباب للبناتاحيائياسراء سلمان ياسين عبيد27231522422012005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيايه حمد هللا جلوب داغر27241522422012009

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول احمد جبار عليوي27251522422012011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول حسين فاضل لفته27261522422012012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيبنين مؤيد عبد عاتي27271522422012016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك سلمان عباس مهوس27281522422012020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم خنوبه27291522422012024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيداليا طالب محمود وادي27301522422012026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيرشا محمد عبد الزهره حسن27311522422012027

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيرقيه عبد الرحيم مزهر ناصر27321522422012028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيرنا محمد عبد الزهره حسن27331522422012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء احمد شابث خنوبه27341522422012033

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء بالسم حسن محمد27351522422012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء جعفر صديق اسماعيل27361522422012035

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء حسن علي حنتوش27371522422012036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء خضير عباس خزعل27381522422012037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء علي عبيد حسين27391522422012041

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء علي قاسم ضايع27401522422012042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء كاظم حسين عنكود27411522422012044

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء مجيد حميد راضي27421522422012045

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب ابراهيم كاظم عبود27431522422012049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب رياض غيالن هاشم27441522422012051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب مهدي صالح عجيل27451522422012055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيسكينه جاسم محمد رحيمه27461522422012059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد فاضل كاظم مطر27471522422012062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه فاضل عباس يسر27481522422012064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيعذراء حيدر كامل حسن27491522422012065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيغدير علي عوده عاكول27501522422012066

كلية الزراعة/جامعة كربالء426.0060.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيغسق حسن مهدي صالح27511522422012067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيغصون طالب محمد صالح27521522422012068

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه اسعد قاسم زبون27531522422012070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه عباس مطشر تولي27541522422012073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه محمد مزهر طاهر27551522422012075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه محمد هادي عبد عطيه27561522422012076

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه موحان خنجر ظاهر27571522422012077

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيفرقان مرتضى جمعه زغير27581522422012078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريام خماس خلف محيبس27591522422012079

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم حيدر عباس خليفه27601522422012081
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيمالك عماد صاحب شولي27611522422012084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الرباب للبناتاحيائيمالك محمد كاظم زامل27621522422012085

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار صفاء جاسم زبون27631522422012086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ عدنان فليح حمود27641522422012088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيهبه سعدون حميد حسن27651522422012096

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية الرباب للبناتاحيائيهبه محمود حسن خاجي27661522422012098

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية الرباب للبناتاحيائيوالء جعفر حسين درويش27671522422012100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية الرباب للبناتاحيائييقين جبار والي جبر27681522422012101

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية الرباب للبناتاحيائييقين عادل محسن ثامر27691522422012102

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائياسراء كامل جبر ضمد27701522422013003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيايات جعفر هاشم عجيل27711522422013007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيايات عبد االمير عبد وشيح27721522422013009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبراء عهد شيال سيد27731522422013013

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبنين عقيل عبد الحسن مطر27741522422013016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبنين علي جمال ناصر27751522422013017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيبيداء رحيم عبد الحسين عرمش27761522422013019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيحوراء عبد الصمد حسب جاسم27771522422013026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيرسل صالح عبد عوفي27781522422013032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيرسل وليد عيدان عبد27791522422013034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيرقية عباس خضير ناصر27801522422013037

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزهراء جاسم زامل فلوح27811522422013042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0054.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزهراء جالل سرحان عطيه27821522422013043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب جبار عودة حسين27831522422013054

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب صفاء جايد محسن27841522422013057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب قاسم محمد مشريج27851522422013060

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب محمد طعمة حمدان27861522422013062

كلية القانون/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب مراح صاحب زامل27871522422013063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب مهند وهاب محسن27881522422013064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب هشام محسن عالوي27891522422013065

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيسجى عالء خير هللا ماشي27901522422013067

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيطيبه علي عبد الحسين قاسم27911522422013075

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيعلياء غتي عماره عيسى27921522422013077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيغدير علي جالب عبود27931522422013081

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاطمة قاسم جهيد سلطان27941522422013088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاطمة محمد سدخان مرزة27951522422013090

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية655.0093.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفدك ماجد جاسم حاشوش27961522422013095

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمريم صالح عبيد ناصر27971522422013097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمهجة شعبان ساجت عكيد27981522422013103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينرجس زيدان خلف كاظم27991522422013104

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينرجس سالم عبد عوفي28001522422013105
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كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينرجس عبد الزهرة جبار حمود28011522422013107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينرجس محمد صادق خالطي28021522422013108

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينرجس وسام محمد عبد النبي28031522422013109

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور الزهراء سالم مايع جودة28041522422013110

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم مراح حسيف28051522422013111

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور الهدى عدي جبار كويز28061522422013112

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيهبة رعد عبد الحسين كاظم28071522422013117

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.84100.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيأسماء هادي حيدر حمادي28081522422014001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية642.0091.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيآمنه علي جواد عبد28091522422014002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيأيه رفعت ظاهر اكبر28101522422014005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيآيه طالل حميد عواد28111522422014006

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياستبرق غانم نوري عزت28121522422014017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياسراء سالم عيسى دهيم28131522422014019

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياسراء عباس محسن عطيه28141522422014020

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياسراء موسى محمد علي28151522422014023

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيافراح سعد محمد علي مهدي28161522422014028

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيافنان بهاء سعدون حسن28171522422014030

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياالء فهد عبد الوهاب عزيز28181522422014034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيام البنين علي هليل شمخي28191522422014035

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياماني طارق ناصر عبد القادر28201522422014037

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايات خزعل حافظ عبد الحسن28211522422014040

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايات فرحان مكي مجيد28221522422014041

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايمان راضي عبد الخالق أبو النجا28231522422014043

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايمان وليد يونس غانم28241522422014045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه رائد عبد الواحد فيض هللا28251522422014047

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه رعد حسين ثجيل28261522422014048

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه سلمان شريف ثوني28271522422014049

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه علي جاسم محمد28281522422014051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياية علي عبد العالي هاشم28291522422014052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه ماجد موسى جعفر28301522422014053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبلقيس عبد الحسين شون حبتر28311522422014059

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنت الهدى ستار جبار شنيشل28321522422014060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين خضير عباس رشك28331522422014067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين صباح جاسم محمد28341522422014070

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتانيا وهاب ظاهر باخي28351522422014076

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك حسن زهراو عبد علي28361522422014079

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتقى علي عبد النبي حمادي28371522422014084

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية665.9295.13اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجلنار جعفر جوحي جاني28381522422014085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجنه الحسين حيدر محمد علوان28391522422014088

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوفيان طه نيسان جابر28401522422014089
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنيفه باسم رشيد صالح28411522422014091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين خالد كاظم عليوي28421522422014093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين عادل صباح هاني28431522422014094

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين محسن عوده منخي28441522422014095

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء اركان عبد الرضا نوار28451522422014096

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء حكيم محمد حسين28461522422014098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء قاسم جاسم خلف28471522422014105

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيداليا عباس مانع صلبوخ28481522422014107

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدانيه محمد عيسى نصر هللا28491522422014109

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدعاء ستار شمخي ناهي28501522422014110

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدنيا ابراهيم ياور اكبر28511522422014111

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدنيا بليغ عالوي هاشم28521522422014112

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرانيه خير هللا رمث عوفي28531522422014117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى555.0079.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرحمه خضر جبار كبان28541522422014118

كلية طب االسنان/جامعة بغداد699.0099.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرسل عباس موزان رشم28551522422014122

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرفل احمد محسن ثامر28561522422014126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرفل شاكر كحيط كريم28571522422014127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه بشير رحيم محمد28581522422014129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه ثامر صويح الزم28591522422014130

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه نوري زامل جاسم28601522422014139

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرنا حسين محمود سلمان28611522422014140

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرنا عبد الحسين مهدي رحمه28621522422014142

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرند جواد كاظم علي28631522422014143

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيروان محمد خالد طعمه28641522422014147

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزمزم عبد الحسين جبار علي28651522422014149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزمن غسان نوري عزت28661522422014150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء احمد حسين حسن28671522422014151

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي طويل28681522422014157

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء طالب هاشم يحيى28691522422014163

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عبد الباري محمد جعفر28701522422014164

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عبد الحق خنجر بدن28711522422014165

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت660.0094.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عالء عبد االمير فالح28721522422014168

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء علي هاشم محمد28731522422014170

كلية الطب/جامعة النهرين703.36100.48اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء فالح صباح محسن28741522422014171

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء قاسم جاسم خلف28751522422014172

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء لعيبي نعمه حسن28761522422014176

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء مازن بشار شناوه28771522422014177

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء نبيل اكرم حسين28781522422014184

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء يوسف حميد محسن28791522422014187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب ابراهيم ايرام رحيم28801522422014188
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب احمد سكر مزعل28811522422014189

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب حيدر فرج خداداد28821522422014196

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب رعد يونس علي28831522422014199

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب عدنان مالك عامر28841522422014206

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب عقيل حميد اغا28851522422014208

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب علي حسين حمدان28861522422014210

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.8878.84اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب غازي قاسم تبل28871522422014212

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب كريم عيسى محسن28881522422014215

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب محمد علي محمد28891522422014219

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب نبيل عدنان مايخان28901522422014222

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب هادي عبد الحسن لعيبي28911522422014224

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره انور اكبر علي28921522422014228

كلية طب االسنان/جامعة بغداد699.0099.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره حسين عبد قاسم28931522422014231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره حيدر قاسم علي28941522422014232

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره غالب حاشي زامل28951522422014234

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسازان محمد طاهر عبد28961522422014236

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسجى سرمد محمود سليمان28971522422014240

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسجى عبد الرحمن حسين محمد28981522422014242

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسجى فيصل شمخي سدخان28991522422014243

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسكينه سامي لطيف كليت29001522422014245

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشمس الملوك هافال ادور عيسى29011522422014250

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0086.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشمس ناظم جبر لعيبي29021522422014251

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشهد حازم قاسم عبد حيدر29031522422014252

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشهد رزاق حوير معيجل29041522422014253

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشهد عبد السالم داود سعيد29051522422014254

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشهد فريد جاسم نعمه29061522422014255

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيضحى علي جبار كريم29071522422014259

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0070.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه عدنان عبد حسين29081522422014263

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيف عزيز عبد الكريم زبون29091522422014267

كلية االعالم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء حسين فالمرز شاه مار29101522422014268

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء سمير عبد علي حسين29111522422014269

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء مصطفى عبد الزهره كاظم29121522422014270

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير صادق حسن عباس29131522422014275

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغسق عادل هادي عبد النبي29141522422014278

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عذاب خالوي صابط29151522422014280

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد الزهره زبون حمود29161522422014284

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه جبار عون التي29171522422014287

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه حسين عالوي جاسم29181522422014288

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه رعد جعفر رضا29191522422014293

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد طويرش29201522422014295
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قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه عباس ناصر لفته29211522422014298

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه علي صبار فالح29221522422014301

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه مؤيد جبار محسن29231522422014304

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه ماهر نجم عبد هللا29241522422014305

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرح ماجد كاظم رشم29251522422014312

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرقان جليل جمشير اسد29261522422014313

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيقبس عامر كاظم عبد29271522422014315

كلية العلوم/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكوثر رحيم تعبان ابراهيم29281522422014318

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكوثر عدنان جوامير اينه29291522422014319

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيالرسا زياد عزيز سعد29301522422014323

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيلبابه جمال رحمان علي اغا29311522422014324

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.4091.06اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمرام فيصل عطيه سرسوح29321522422014326

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية524.0074.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم احمد نجف حميد29331522422014329

كلية العلوم/جامعة بغداد658.7694.11اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم جاسم محمد حسب29341522422014330

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم حامد صدام حسين29351522422014331

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم حكمت كريم نصر هللا29361522422014333

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم ظاهر عبد حسن29371522422014339

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي حسن حطاب29381522422014342

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي حسين علوف29391522422014343

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم نزار حسن ناصر29401522422014350

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم وعد هادي عبد الحسن29411522422014351

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمسره باسل فاضل عبد29421522422014352

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيملك فيصل غازي جبار29431522422014359

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار عباس عبد الحسين فرحان29441522422014361

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميسره لؤي عبد الواحد منصور29451522422014362

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميسم حسن فالح جباره29461522422014363

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ اسماعيل حسان علي29471522422014365

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ باسم جاسم لعيبي29481522422014366

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ زيدان خليفه ازغيرون29491522422014368

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ عمار حسن ساهي29501522422014369

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0071.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا جعفر عوده حسن29511522422014371

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا حيدر علي محمد29521522422014372

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبا مهند جاسم حمودي29531522422014373

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس امجد تركي عطوان29541522422014376

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس خليل ملك عبد الحسن29551522422014379

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس سالم سامي رحيم29561522422014381

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينرجس عبد الحسين مطر لعيبي29571522422014383

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الزهراء نزار جاسم جبر29581522422014391

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى احمد جاسم محمد29591522422014393

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى حسام حمزه علي ياور29601522422014394
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى سالم جبار عطيه29611522422014395

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0088.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى مجيد كاظم حسن29621522422014399

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى هادي زيدان مجذاب29631522422014402

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0074.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور محمد جواد عبد األمير29641522422014409

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور محمد سليم داود29651522422014410

كلية الطب/جامعة ميسان700.00100.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور مهند جاسم محمد29661522422014411

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينورالزهراء حسين جاسم محسن29671522422014414

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينورس جليل شفيق توفيق29681522422014415

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينوره ظافر خضير ياسر29691522422014416

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهاجر محمد كريم مهدي29701522422014418

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه هللا موفق احمد داخل29711522422014421

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه عالء عبد المحسن مكيص29721522422014422

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه يسر حاتم نمير29731522422014423

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدير عالء كاظم ناهي29741522422014426

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين صادق خنجر بدن29751522422014431

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين عباس حطاب غضبان29761522422014432

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين عباس علي خلف29771522422014433

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين عقيل عبد حسين29781522422014435

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين نبيل حنون دعير29791522422014437

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياديان صباح هاشم رسن29801522422015002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياسراء حسن هادي جارك29811522422015004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياسراء عباس نغمش عبيد29821522422015005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياسراء عالء ناصر زامل29831522422015007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيامنه رياض زاير داخل29841522422015010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيامنه هاني سالم جويعد29851522422015011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايمان عدنان عبد السيد عبد29861522422015014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايه ثائر سلمان تقي29871522422015016

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايه ماجد هادي محمد29881522422015018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبراء مطير غالي جبر29891522422015021

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبنين كاظم مجبل مشتت29901522422015025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبنين نجم عبد هللا صالح29911522422015027

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيتبارك ضياء جاسب عيسى29921522422015028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيتقى جمعه محمد نظيف29931522422015034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحوراء حسن سدخان موسى29941522422015037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحوراء ضياء عبد الحسين ياقوت29951522422015038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرقيه محمد عبد العباس طوفان29961522422015052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء جميل لفته اجحيش29971522422015060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء حسين خضير محسن29981522422015061

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء خلف هادود علي29991522422015063

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء رعد مناتي مهودر30001522422015066
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء زغير حسان مناتي30011522422015067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء سليم سعدون شاوي30021522422015069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى574.0082.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء عادل حمود عبد 30031522422015072

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء علي كريم كاظم30041522422015077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء غانم موسى وادي30051522422015078

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين557.0079.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء فرحان غياض عنيد30061522422015080

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهور كاظم خلف فرحان30071522422015085

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب مهدي حسين مصيل30081522422015098

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينه عبد الزهره رباط الزم30091522422015099

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين563.0080.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيسجى جمعه جودة عبيد30101522422015104

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيشهد شاكر عالوي عبد الرضا30111522422015108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيشيماء كريم عكله فرهود30121522422015110

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيضحى هشام علي هاشم30131522422015113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيطيبه جاسم جبار لفته30141522422015114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيطيبه جاسم حسن حمود30151522422015115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعذراء جبار يتيم سابط30161522422015118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعذراء عمران بناي عباس30171522422015121

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعذراء مزهر خيون عالوي30181522422015122

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعلياء ستار علي حسين30191522422015123

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه حسن جبر عبد الرضا30201522422015132

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه حسين ثاجب خواف30211522422015133

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه سعد حمود بنيان30221522422015137

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه سالم كاطع عالوي30231522422015138

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه سلمان رحيم خضر30241522422015139

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه صالح جاسم سلمان30251522422015140

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين كرم30261522422015141

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه محمد فاخر كامل30271522422015148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمنار احمد سهيل كاظم30281522422015157

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمنى محسن ناصر زامل30291522422015158

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيميالد جهاد كاظم احمد30301522422015159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيميالد عبد  الرزاق عطوان صالح30311522422015160

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينبأ جبار عبد ثلج30321522422015161

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينبأ علي حرج حسن30331522422015163

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينرجس ياسين طاهر ياسين30341522422015165

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور صباح حسن عظيم30351522422015168

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور كاظم فضاله لعيبي30361522422015169

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينورالزهراء حسين عبد علي عليوي30371522422015170

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينورالهدى حميد عبود بجاي30381522422015173

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيهبه عبدالحسين حسن عاصي30391522422015175

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيهدى جليل غضيب مجيد30401522422015176
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كلية اللغات/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائييسر هشام علي هاشم30411522422015179

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية الفكر للبناتاحيائياالء محمد فاضل كريم30421522422016003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الفكر للبناتاحيائيام البنين هيثم شرهان جماغ30431522422016005

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الفكر للبناتاحيائيبتول جاسم محمد عبد االمير30441522422016007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الفكر للبناتاحيائيبنت الهدى حسن عبد قحطان30451522422016010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الفكر للبناتاحيائيحنين رعد عزيز عبد الحسين30461522422016024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية الفكر للبناتاحيائيحوراء عالء علي ادريس30471522422016027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الفكر للبناتاحيائيحوراء فالح عبد االحسن علي30481522422016030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية الفكر للبناتاحيائيحوراء محمد بدر لعيبي30491522422016031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية الفكر للبناتاحيائيدينا مشتاق صابر حمد30501522422016037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية الفكر للبناتاحيائيرقية جاسم شلش كاظم30511522422016040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية الفكر للبناتاحيائيزهراء فالح مجيد تولة30521522422016054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الفكر للبناتاحيائيزهراء وجدي جمعه حسوني30531522422016057

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية الفكر للبناتاحيائيزينب محمد جاسم زامل30541522422016062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية الفكر للبناتاحيائيزينب نصيف سيد نعيمه30551522422016064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية الفكر للبناتاحيائيسبأ احمد جميل نصار30561522422016068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية الفكر للبناتاحيائيسبأ احمد رضا رشيد30571522422016069

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية الفكر للبناتاحيائيضحى احمد عباس حسن30581522422016075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الفكر للبناتاحيائيطيبه حامد عباس رسن30591522422016076

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية الفكر للبناتاحيائيطيبه كريم جاسم دعن30601522422016078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الفكر للبناتاحيائيفاطمه اسعد شاهين كاظم30611522422016082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الفكر للبناتاحيائيفاطمه اياد عبد النور رحيم30621522422016083

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الفكر للبناتاحيائيفاطمه جليل ابراهيم محمود30631522422016084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية الفكر للبناتاحيائيفاطمه خالد مولود سوز علي30641522422016086

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية الفكر للبناتاحيائيمروه سالم علي سهم30651522422016100

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الفكر للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن محمد صالح30661522422016103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الفكر للبناتاحيائيمريم محمد عبد الحسن لطف هللا30671522422016107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14ثانوية الفكر للبناتاحيائيمنار فائق هالل عويد30681522422016109

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الفكر للبناتاحيائينبأ حيدر عبد الستار عبد الحسين30691522422016112

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية الفكر للبناتاحيائينور الهدى احمد جبار منصور30701522422016119

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.4495.78ثانوية الفكر للبناتاحيائيهدى مهند عبد كيم30711522422016132

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية الفكر للبناتاحيائييسرى صباح علي ادريس30721522422016134

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية الفكر للبناتاحيائييقين محمد طعمة محيسن30731522422016135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الفكر للبناتاحيائيبتول قاسم هاشم عبد هللا30741522422016136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية641.6491.66ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياسراء خالد اسماعيل علي30751522422017001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.6098.51ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياماني مهند عيسى عباس30761522422017002

كلية الطب/جامعة النهرين705.44100.78ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيامنه احمد خضير وداعه30771522422017003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.20100.03ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيانفال سليم عبد الحسن هاشم30781522422017004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.8095.40ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيايه احمد مكي مشيمش30791522422017006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.2099.03ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيايه وليد خالد جعونه30801522422017007
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.1286.45ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبنت الهدى عبد الكريم خماط عباس30811522422017008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبنين جبار ستار حسن30821522422017009

كلية العلوم/جامعة بغداد614.8887.84ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك احمد عبد بدر30831522422017010

كلية التمريض/جامعة بغداد668.2895.47ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك عادل زيدان دلي30841522422017011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.36100.77ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك عادل كاظم هويس30851522422017012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.2099.03ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك عبد الزهره عبد هللا مكيش30861522422017013

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.8890.55ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتقى احمد جاسب عكله30871522422017014

كلية الطب/الجامعة العراقية699.6899.95ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحنين باسم محمد مجيد30881522422017015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحوراء ربيع جابر ممدوح30891522422017016

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.4094.77ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحوراء علي ناصر جحيف30901522422017017

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.4498.49ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيدانيه باسم حسين علي30911522422017018

كلية الطب/جامعة بغداد710.44101.49ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرؤى حسين نعيم محمد30921522422017019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.16100.17ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرسل جميل فرمان رضا30931522422017020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.8499.83ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرشا علي خماط بطل30941522422017021

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.6098.37ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرنا علي ثامر ناهي30951522422017023

كلية طب االسنان/جامعة بغداد712.84101.83ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرند حكمت فاضل عبود30961522422017024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية660.0094.29ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيريام علي ملك نعمه30971522422017025

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين660.8094.40ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيريم داود سلمان راشد30981522422017026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.4492.06ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء تكليف عبيد ساجت30991522422017027

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء عدي قاسم شلش31001522422017029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم657.4893.93ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء علي جبر صبر31011522422017030

كلية الطب/جامعة بغداد710.84101.55ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء محمد حسن عبيد31021522422017031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.7296.39ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب جالل علي محمود31031522422017032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب جمعه حسن كاظم31041522422017033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.68100.10ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب زهير محمد سلمان31051522422017035

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.2094.89ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب سعد عبود محمد31061522422017036

كلية الطب/جامعة بغداد707.92101.13ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب ضياء قاسم محمد31071522422017037

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.80100.40ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب محمود صباح هادي31081522422017038

كلية الطب/جامعة بغداد711.68101.67ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينه سالم عجو حسب هللا31091522422017039

كلية العلوم/جامعة بغداد652.8493.26ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيساره ماهر سالم خلف31101522422017040

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.8897.41ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيشمس رعد ناصر جحيف31111522422017041

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.8494.12ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيشمس نوار عبد الحميد عبد المجيد31121522422017042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.76100.25ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيصفا رحيم حسن شبيب31131522422017043

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.7699.54ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيبه نعمه حميد عباس31141522422017045

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.5297.65ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيبه وليد خالد جاسم31151522422017046

كلية الطب/الجامعة العراقية699.4899.93ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيف عمار عبد الحميد عبد المجيد31161522422017047

كلية الطب/جامعة البصرة697.1699.59ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيغسق رياض ناوخاص عبد علي31171522422017049

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.8491.98ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمه صالح علي سهراب31181522422017050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.4495.35ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمه عيسى زغير جليوي31191522422017052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.5297.07ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفرح اياد ملك حسين علي مير31201522422017053
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.7299.39ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم حسين جاسم خلف31211522422017055

كلية التمريض/جامعة بغداد672.6896.10ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم سالم رشك كزار31221522422017056

كلية الطب/جامعة سومر696.6899.53ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم سمير صبير صابط31231522422017057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.2899.47ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم مؤيد جبار جاسم31241522422017058

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.4499.21ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم محمد كاظم عبد الحسن31251522422017059

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0499.01ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمنار ثامر كريم عباس31261522422017060

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمها حسن ابراهيم ياسين31271522422017061

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمها محمد راضي ضمد31281522422017062

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.8499.98ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ ماجد محمد سلمان31291522422017063

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.4099.49ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينرجس جمعه عبد هللا عذافه31301522422017064

كلية العلوم/جامعة بغداد654.2893.47ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينرجس حسن كاظم عبود31311522422017065

كلية العلوم/جامعة بغداد608.7286.96ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينرجس ستار فرمان رضا31321522422017066

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.1698.74ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور الهدى رحيم كاظم شرهان31331522422017067

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائياسراء سعد عوده مزبان31341522422018004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة636.0090.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائياسماء صباح موحان مساعد31351522422018006

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائياسماء عباس جنزير جبر31361522422018007

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائياشرقت عقيل رحيم جابر31371522422018009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائيامنه جالل عيدان مزهر31381522422018013

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية االستقامة للبناتاحيائيبتول جبار هاشم رسن31391522422018020

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائيبنين محمد عبود ثنوان31401522422018027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية االستقامة للبناتاحيائيتبارك علي جاسم حسن31411522422018030

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيتبارك محمد جاسم كاظم31421522422018031

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائيتبارك وليد عبد الرحيم اسماعيل31431522422018033

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيجنان حسن عكلة فرهود31441522422018035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيجنان محسن نجم جهلول31451522422018036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحوراء برهان جابر بديوي31461522422018039

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحوراء تحسين سعيد عبد الصاحب31471522422018040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحوراء عبد هللا ونيس جوهر31481522422018043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيرقيه جاسم سلمان عاتي31491522422018050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيرقيه فاضل عجيل مزبان31501522422018053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت489.0069.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائيريهام عالء جبار حسن31511522422018060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء جابر مكوار اسماعيل31521522422018065

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت591.0084.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء ستار طارش شندي31531522422018069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء عباس حميد عبيد31541522422018074

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء علي دعير منجل31551522422018077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء علي شمخي فرطوس31561522422018078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء غيث عبد محمد31571522422018080

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء لعيبي عبد نعيمة31581522422018082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء وليد وطن كاظم31591522422018085

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب عباس زاير مطلب31601522422018092

97 من 79صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن محسن علوان31611522422018094

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب علي شخير حميد31621522422018096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائيسجود حسن حمود سمرمد31631522422018103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائيسجى جمعه سعدون نعمه31641522422018104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيسحر اسعد سعدون عبد االمير31651522422018106

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائيسكينه عبد الرحمن محسن علوان31661522422018108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائيطيبه خالد جبار محمد31671522422018114

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيطيبه عقيل عاشور مظلوم31681522422018115

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم664.0094.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائيفاطمه احمد مجبل علي31691522422018123

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل ابراهيم صبيح31701522422018124

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية االستقامة للبناتاحيائيفاطمه حسون سبهان ساهي31711522422018128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيفاطمه داخل غليس ضمد31721522422018131

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائيفاطمه رحمان داود صالح31731522422018132

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائيمريم غازي عبد نعمه31741522422018148

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائيمريم مكي عويد فرج31751522422018149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائينبأ حسين كريم يسر31761522422018151

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية االستقامة للبناتاحيائينبأ محمد كاظم ناصر31771522422018152

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائينبأ وليد كامل وادي31781522422018153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية االستقامة للبناتاحيائينرجس صالح فزع سالم31791522422018156

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور الهدى حسن حايط مجبل31801522422018157

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور الهدى رياض جلوب خريبط31811522422018158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور الهدى صالح حسن جبر31821522422018159

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور صاحب جلوب معرب31831522422018165

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيآيات احمد جعفر اغاتي31841522422019001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيبنين علي الحيف تركي31851522422019003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيجنات مصطفى صبار عرمان31861522422019004

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحوراء محمد ازوير ازغير31871522422019006

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرقية زكي محمد كطامي31881522422019008

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب حسين اسود سعد31891522422019010

كلية الصيدلة/جامعة بغداد697.0099.57ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيضحى حسين علي حنتوش31901522422019011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم شاتي31911522422019013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفدك فاطمه محمد جبر كاظم31921522422019014

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينبأ حسن حنون كطان31931522422019016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينرجس احمد صحن جبر31941522422019017

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينرجس حيدر سوادي جعفر31951522422019018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينرجس محسن وحيد حسين31961522422019019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيوالء كاظم احميد فرج31971522422019020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياسراء هادي صاحب محمد31981522424001001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين614.0087.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء شهاب خليفه سليمان31991522424001010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيطيبه سالم عبد االمير خشان32001522424001011
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كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان عبد الكاظم دعدوش32011522424001012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم علي قاسم فالح32021522424001014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائياالء حسن نعمه فرهود32031522426001004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيايه محمد فرحان جالي32041522426001011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيرسل رحيم ناصر زبين32051522426001020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيريتا علي حسن علي32061522426001030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء جياد عكموش خرباش32071522426001033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء شويع سهر عسكر32081522426001036

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0088.14ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب سمير حسن زغير32091522426001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيساره كاظم كامل خلف32101522426001048

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيضفاف رزاق خلف صالح32111522426001053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد صابر محمد32121522426001056

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة فرمان فرج قربان32131522426001063

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائينور علي هادي عبود32141522426001079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية سمية المسائية للبناتاحيائيهاله ياسر خويط خضير32151522426001083

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57الخارجياتاحيائيابتهال رحيم ياسين صالح32161522428050001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14الخارجياتاحيائياديان علي حرج حسن32171522428050004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29الخارجياتاحيائياصيل ماجد حميد دخان32181522428050018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00الخارجياتاحيائياالء هاشم حسين بديوي32191522428050021

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71الخارجياتاحيائيامال علي حسين كاظم32201522428050024

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14الخارجياتاحيائيايات حسين جعفر غاجي32211522428050034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71الخارجياتاحيائيايات عباس طعمه علي32221522428050037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43الخارجياتاحيائيايات عبد الرزاق ثامر سعيد32231522428050039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0072.29الخارجياتاحيائيايه سعيد عبد الحسين فضل32241522428050043

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71الخارجياتاحيائيبتول ثائر محمد عذاب32251522428050052

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.9676.71الخارجياتاحيائيتارا كمال الماس ولي32261522428050065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29الخارجياتاحيائيحوراء احمد جبار عاتي32271522428050077

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0078.57الخارجياتاحيائيحوراء رضا جمعه كريم32281522428050085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71الخارجياتاحيائيحوراء عبدالزهره جمعه سلمان32291522428050091

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29الخارجياتاحيائيدره طارق سعيد نعمه32301522428050097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86الخارجياتاحيائيدعاء حسين عطيه كناوي32311522428050100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29الخارجياتاحيائيدنيه جليل محسن علي32321522428050112

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00الخارجياتاحيائيرانيا محمد محسن صالح32331522428050116

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86الخارجياتاحيائيرحاب محمد علي محسن32341522428050123

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57الخارجياتاحيائيزهراء شوقي سلمان غانم32351522428050159

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57الخارجياتاحيائيزهراء عبد الرحمن حاتم زبن32361522428050163

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71الخارجياتاحيائيزهراء عمران سايه ميركاكه32371522428050169

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86الخارجياتاحيائيزهراء ماجد سمور عجمي32381522428050176

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00الخارجياتاحيائيزينب حسن وارد مفضل32391522428050185

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد620.0088.57الخارجياتاحيائيسرى جياد عكموش خرباش32401522428050212
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كلية اآلداب/جامعة تكريت441.0063.00الخارجياتاحيائيشاه زنان عدنان عبد جوني32411522428050225

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43الخارجياتاحيائيشهد محمد مزعل حسن32421522428050234

كلية العلوم/جامعة ميسان603.0086.14الخارجياتاحيائيطيبه عبد الكاظم عبد الساده جاسم32431522428050247

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0088.43الخارجياتاحيائيطيبه علي كاطع حسين32441522428050248

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57الخارجياتاحيائيعلياء رعد ماضي راضي32451522428050257

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى572.0081.71الخارجياتاحيائيفاطمه عالء جاسم كاطع32461522428050272

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14الخارجياتاحيائيمروه محمد منور سدخان32471522428050288

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29الخارجياتاحيائيمريم عمران سايه ميركاكه32481522428050292

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00الخارجياتاحيائيميس الريم محمد داخل عبود32491522428050300

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71الخارجياتاحيائينبأ صالح تركي لطيف32501522428050302

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57الخارجياتاحيائينبأ فرحان نعمه لفته32511522428050304

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29الخارجياتاحيائينور الهدى عدنان نصيف خلف32521522428050322

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57الخارجياتاحيائينور الهدى محمد سوادي مفتن32531522428050326

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14الخارجياتاحيائينور خالد بك مراد محمود32541522428050331

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00الخارجياتاحيائينوره راضي محمد مطير32551522428050345

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0088.29الخارجياتاحيائييقين رائد كامل صريم32561522428050374

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0084.43الخارجياتاحيائيايات حميد عوده ناهض32571522428050376

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86الخارجياتاحيائيشهد باسم زيدان هليل32581522428050385

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71الخارجياتاحيائيبتول هاشم عوده عبيد32591522428050386

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عباس32601522511001018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين محمد علي حسان32611522511001022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر رحيم حسين جبار32621522511001025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيذو الفقار رائد كاظم محمد32631522511001028

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط454.0064.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيرسول جواد عيسى فرج32641522511001029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيصادق مهدي طريفي موشر32651522511001038

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس ستار جبار شاكر32661522511001043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي احمد عوده كيالن32671522511001050

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي المرتضى ربيع كاطع جاسم32681522511001052

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي الهادي جاسم رحيمه بدن32691522511001053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي بهاء رحيم محسن32701522511001054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي سعد مفتن حميد32711522511001062

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0074.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عبد هللا جبار شبوط32721522511001066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي كريم ثاني عبود32731522511001068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد احمد مهدي لفته32741522511001081

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد باقر مثنى جابر موسى32751522511001082

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد جبار عكش عليوي32761522511001084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد جعفر صحن بدن32771522511001085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد سعد جاسب شبل32781522511001089

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عباس حسن جري32791522511001092

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية468.0066.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد علي فاضل كاظم حسين32801522511001096

97 من 82صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمود حميد عامر عباس32811522511001098

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم481.0068.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى محمد هاشم جبر32821522511001101

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى باسم راضي عصاد32831522511001103

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبد الزهرة غانم32841522511001109

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى ياسر جابر عماره32851522511001110

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمقتدى كاظم كريم شمخي32861522511001112

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمهدي باسم ريسان شنيور32871522511001116

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم474.0067.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيياسر احمد عبد االمير غانم32881522511001119

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقييونس حسن عداي دشر32891522511001122

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية البراق للبنينتطبيقياحمد حسام فاضل جاسم32901522511002004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيتقي الدين رياض حميد هبر32911522511002009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية البراق للبنينتطبيقيجعفر علي حسن محسن32921522511002010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين حيدر حسن صبيح32931522511002017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين سعد لعيبي صابط32941522511002018

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين علي رحمة كباشي32951522511002020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين فاضل لعيبي جالي32961522511002022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية البراق للبنينتطبيقيرضا خالد حسن عكيب32971522511002026

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيرضا صباح كاتب مثيجل32981522511002027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية البراق للبنينتطبيقيزكريا قاسم نعيمه عطيه32991522511002030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية البراق للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الزهره طعمه زاير33001522511002037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي السجاد عامر ابراهيم حميد33011522511002038

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي باسم غازي لفته33021522511002039

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين حسن محسن33031522511002046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم صاحب علي33041522511002048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي نجم عبود داوي33051522511002052

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحسن هادي حسين جميغ33061522511002056

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحمد قاسم شيحان جاسم33071522511002061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية البراق للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي شبيب33081522511002067

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية البراق للبنينتطبيقيمصطفى وليد خالد جاسم33091522511002070

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيمقتدى حسن علوان عبد33101522511002074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية البراق للبنينتطبيقيمقتدى حميد راضي حمد33111522511002076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية البراق للبنينتطبيقيمقتدى عباس كطيف ضيدان33121522511002080

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقياحمد يونس ابراهيم اسماعيل33131522511003002

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحامد شاكر عسل بدر33141522511003007

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسن رعد حسن حميد33151522511003008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين احمد لفته زامل33161522511003010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين جاسم هاشم عنيد33171522511003011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين عبود علي شولي33181522511003015

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين فرحان مجبل محيسن33191522511003017

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيرحمن رحيم عبيد فلك33201522511003023
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيصادق حسان هالل جبر33211522511003027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية467.0066.71اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعباس عبد الزهره جاسم كريم33221522511003029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي احمد صبر سلمان33231522511003032

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0082.29اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي جبار معيجل عبود33241522511003035

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي ستار راضي جاوي33251522511003039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي صباح حسن دهش33261522511003040

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي قاسم محيبس عواد33271522511003046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعيسى حسين حمادي خشكوري33281522511003049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد داخل محسن33291522511003058

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء457.0065.29اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمرتضى مهدي غالي ملف33301522511003064

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمصطفى رياض فاخر جبر33311522511003068

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمقتدى الصدر احمد فوزي محمد33321522511003071

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمقتدى حميد حسن جبر33331522511003072

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيموسى محمد كاظم رسن33341522511003081

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد محمد الصادق محمد عبد هللا33351522511004004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيبهاء الدين خالد احمد قنبر33361522511004005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين علي محمد فلحي33371522511004015

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين كاظم حمد عكار33381522511004017

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحيدر محمد محسن عبد33391522511004018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي هيثم احمد محمد33401522511004031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد الباقر سعد ريسان محمد33411522511004035

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية592.0084.57اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد الجواد داغر حرز علوان33421522511004036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمرتضى محمد يونس محسن33431522511004041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمهدي حمادي خنجر صويح33441522511004045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقياحمد جاسم والي حسوني33451522511005002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقياحمد حسين قاسم جاسم33461522511005004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقياكرم حازم لعيبي سمير33471522511005013

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيباقر سعد عبد علي جواد33481522511005021

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيتقي عبد الزهره ملوح خلف33491522511005023

كلية العلوم/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن جواد كاظم فالح33501522511005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن حسين علي صخي33511522511005028

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن سعد شمخي عيدان33521522511005030

قسم هندسة تكرير النفط والغاز-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت637.0091.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين خوان ملبس سلمان33531522511005038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى453.0064.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين رياض جاسم عكار33541522511005041

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين ستار خضر مرجان33551522511005043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين سعد قاسم محمد33561522511005044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية386.0055.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين شرهان هليل معيلو33571522511005045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين نصيف جاسم حسن33581522511005058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر باسم عبد الكاظم حسن33591522511005062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر صالح عبد الواحد عبد33601522511005066
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر علي فرحان جحيل33611522511005068

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد عباس جخيور كريم33621522511005072

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد عبد زبون شناوه33631522511005073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد ماجد سعدون سلطان33641522511005076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد نزار جمعه مطر33651522511005079

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية561.0080.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسيف عبد االمير جميل لعيبي33661522511005082

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيطارق سليم رحيمه حسن33671522511005088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي اكرم داخل محمد33681522511005097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي جاسم علوان قاسم33691522511005098

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي حسن خالد نعمه33701522511005102

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي حسين قاسم طبر33711522511005105

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي سالم مانع الزم33721522511005110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي عادل نصيف جاسم33731522511005113

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي كريم مطشر جزل33741522511005121

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي محمد صدام رشم33751522511005124

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي محيسن ذرب ثاني33761522511005125

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيفاضل شامل امخيلف قاسم33771522511005131

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيفضل حيدر زياد خلف قاسم33781522511005133

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكاظم قيس غضبان حميدي33791522511005136

كلية العلوم/جامعة النهرين576.0082.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار كريم عوده عبد االمير33801522511005142

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد سلمان حسن خصاف33811522511005159

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد عباس حسن عبد33821522511005163

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد علي حسين مطير33831522511005166

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد عماد عوده راضي33841522511005168

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمرتضى نعيم عبيس غضيب33851522511005179

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى عادل محمد بنيان33861522511005184

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمقتدى حسين علي ازغير33871522511005188

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمقتدى عامر حنون كاظم33881522511005190

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمقتدى نعيم عبيس غضيب33891522511005193

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمنتظر حسين مطير موزان33901522511005197

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمنتظر قيصر عبد الزهره حسين33911522511005200

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمنتظر محمد صالح رسن33921522511005203

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمهدي صالح حسن رسن33931522511005204

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيياسين حسين عليوي متعب33941522511005211

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيباقر عباس غضبان منصور33951522511006006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيسجاد لؤي فالح علي33961522511006027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعباس جبار عبيد دريب33971522511006030

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد692.0098.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعباس عبد المنعم عباس حنظل33981522511006032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عنوان ناصر33991522511006037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي المرتضى محمد نياز ولي34001522511006038
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين643.0091.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي جمال ناصر طعمه34011522511006040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي رزاق صبار محمد34021522511006041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل علي34031522511006042

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيليث خالد نصيف فزي34041522511006046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمجتبى صفاء قاسم صالح34051522511006048

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد حسين جعفر سلمان34061522511006051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد رسول اذهيب رحيمه34071522511006053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى احمد جاسم محيسن34081522511006061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم محمد ابراهيم34091522511006064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقياسعد كاظم سعد جبار34101522511007009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيامجد قيس جابر مهلهل34111522511007011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيامير مزهر مفتن حسن34121522511007012

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيايوب رحيم غيالن لفته34131522511007014

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيباقر فراس فرحان جلوب34141522511007020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيجعفر محمد علي محمود34151522511007027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين علي عباس عبود34161522511007038

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحيدر كاظم سمير يوسف34171522511007045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحيدر محمد فالح شال34181522511007046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيداود عدي رحيم ثويني34191522511007047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيرضا رائد حمد حسون34201522511007048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيسجاد جبار عيدي حسن34211522511007050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيسجاد مهند محسن صالح34221522511007057

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيصادق خضير عبد الكريم خضير34231522511007059

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي جبار شمخي علي خان34241522511007070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي حسين حميد موحي34251522511007074

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي صباح حسين علوان34261522511007077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس صنهير34271522511007081

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين محمد34281522511007082

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعيسى عامر لعيبي كاظم34291522511007087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيلطيف محمد لطيف حسين34301522511007095

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد الصادق كريم محسن ركن34311522511007104

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد بشير عبد الكريم عامر34321522511007106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد جبار حميد موحي34331522511007107

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0070.14اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد جواد خلف عنيد هميم34341522511007108

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد حسام عباس كاطع34351522511007109

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم مهلهل34361522511007117

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد علي مزهر غضبان34371522511007118

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد فهمي حسين مطير34381522511007121

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد لبنان عباس صالح34391522511007122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد مؤيد صالح حسن34401522511007123
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمسلم عقيل رحيم راضي34411522511007132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى حسين فرحان عيسى34421522511007135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى كريم سوادي بحر34431522511007139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى مذروب شابث جبر34441522511007140

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمقتدى قيس جابر مهلهل34451522511007144

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيميثم ماجد قاسم محمد34461522511007148

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيهاشم حسن لطيف حسين34471522511007150

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد صالح عزيز شريدة34481522511008003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد عبد السادة منور كسار34491522511008004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد قاسم جلوب شغاتي34501522511008006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين رعد طرام لفته34511522511008021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين عدنان ساجت عكيد34521522511008022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين الزم هاشم دهيم34531522511008025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين نغيمش سلطان عيدان34541522511008027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسجاد رحيم زغير يوسف34551522511008030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسيف علي جاسم مطيلب34561522511008034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين640.0091.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيصادق سامي سعد لفتة34571522511008035

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية591.0084.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعباس خلف كاطع جبر34581522511008038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي رشيد حميد زامل34591522511008049

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي محمود طعمه محسن34601522511008055

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعمار جبار حسن سلمان34611522511008060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيكرار حيدر خيري جلوب34621522511008065

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيكرار كريم قاسم حميد34631522511008066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد سعيد مجاري ضمد34641522511008075

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد عادل خلف راشد34651522511008076

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمرتضى اياد كاظم عياش34661522511008079

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين483.0069.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمسلم فاضل رحمه حسن34671522511008084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمصطفى محسن عباس محسن34681522511008088

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمقتدى رحيم ثامر عبد الحسين34691522511008091

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمقتدى عالء عبد علي خميس34701522511008095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيياسين عامر ياسين محمد34711522511008102

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابي الحسن صدام حمادي غضيب34721522511009003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد منير خضر عطوان34731522511009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0062.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيجعفر احمد حسين موزان34741522511009015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين مهدي34751522511009024

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحيدر حسين جبار قاسم34761522511009029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحيدر رحيم جبار حسين34771522511009030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسجاد دريد جمعة مفتن34781522511009040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسجاد كريم جبار حسين34791522511009043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسجاد ياسين حسين مطشر34801522511009044
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسيف يوسف جبار مناتي34811522511009046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي احمد جعفر محمد34821522511009049

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي الرضا هادي عبد الرضا حسين34831522511009051

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي حيدر فيصل كصاب34841522511009054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي عدنان حطاب كاظم34851522511009057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي كريم خنجر شبير34861522511009059

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين689.0098.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا عيسى34871522511009062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي نزار كاظم علي34881522511009064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيفالح حسن جلوب جويعد34891522511009065

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكاظم موسى عباس مشكور34901522511009067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار احمد صخي غليم34911522511009069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار حسين أفليح مطلك34921522511009070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد علي خلف34931522511009078

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد شكري سرحان حنش34941522511009079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد صادق علي هاشم كاظم34951522511009081

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عدنان عكله زامل34961522511009083

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد ميثم سمير جوال34971522511009085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمسلم هيثم جميل صالح34981522511009087

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعدون حافظ34991522511009094

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمنتظر قاسم محمد كاظم35001522511009098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمهدي محمد جبار حسين35011522511009100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيابراهيم كامل حسن سعيد35021522511010001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسام عبد الرزاق مسلم انفيس35031522511010007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين سامي خزعل خماط35041522511010012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين علي فرحان كاظم35051522511010015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيعباس عزيز خشن عبيد35061522511010026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية قباء للبنينتطبيقيعباس ناجي عبد هللا عليوي35071522511010027

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي سامي علي عبد هللا35081522511010034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي سامي كريم شنيشل35091522511010035

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية589.0084.14اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي عباس عبد الرضا يوسف35101522511010037

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي فراس علي حسين35111522511010038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي مفيد احريز قاسم35121522511010042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي ياسين نعمان كريم35131522511010043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية قباء للبنينتطبيقيعيسى قاسم عبد الحسن حسين35141522511010044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية قباء للبنينتطبيقيكرار محمد خشن اعبيد35151522511010048

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد الباقر ميثاق جواد حمودي35161522511010053

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد باقر مجيد موحان سليم35171522511010054

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد حسن حمود جودة35181522511010055

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد هللا عذاب35191522511010058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية قباء للبنينتطبيقيمرتضى علي ناصر لفته35201522511010061
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية قباء للبنينتطبيقيمصطفى رعد محمد حسين35211522511010066

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيمصطفى ستار جبار حمادي35221522511010067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية قباء للبنينتطبيقيمصطفى ضياء نمر جاسم35231522511010068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية قباء للبنينتطبيقيمقتدى احمد خلف فهيد35241522511010070

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك647.0092.43اعدادية قباء للبنينتطبيقيموسى جاسم محمد كاظم35251522511010075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية قباء للبنينتطبيقينصر احمد محمد جواد احمد35261522511010076

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية قباء للبنينتطبيقييوسف طاهر حسن فالح35271522511010079

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد جليل عبد الحسين زغير35281522511011003

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد جهاد صالح حسن35291522511011004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيايمن محمد شاكه علي بنا35301522511011009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم595.0085.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين رياض فرحان خريبط35311522511011021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين شهاب احمد علي35321522511011023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين عقيل امير رمك35331522511011026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين علي محمود جاسم35341522511011027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين علي سلمان جازع35351522511011028

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحيدر صالح جبر عبد الساده35361522511011036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد سعد دواي محسن35371522511011039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسيف ضياء حميد مطر35381522511011042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيصادق علي جواد كاظم35391522511011044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعباس اسماعيل محمد حميد35401522511011045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعباس حسين شريف محمد35411522511011046

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعباس حمزه حبيب حسن35421522511011047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعالء طارق مالك خلف35431522511011051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي حيدر حاتم ياسين35441522511011058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي حيدر خضير دحام35451522511011059

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي رحيم عبود حسين35461522511011060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي عبد هللا نصر هللا مالك35471522511011065

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحسين جليوي35481522511011070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي محمد هادي طالب35491522511011071

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي مرتضى زاهد مامي عمو رضا35501522511011072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي مصطفى كريم محسن35511522511011073

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي وليد وادي عبد الحسن35521522511011074

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي فالمرز رمك35531522511011084

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد اياد صالح حسن35541522511011087

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد باقر حكيم حامد نعمه35551522511011088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد بهاء جمعه عبد هللا35561522511011089

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رائد جعفر كاكي35571522511011093

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد رضا سالم داود سالم35581522511011095

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عصام صباح حسن35591522511011098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد علي كودي حسين35601522511011101
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قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمرتضى احمد سليم داود35611522511011109

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى حسين مريمر حميد35621522511011114

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى محمد جبار حمادي35631522511011116

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمقتدى احمد شعالن عطيه35641522511011119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمقتدى احمد كطوف عبد الحسن35651522511011120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمقتدى رياض اكبر امين35661522511011121

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية609.0087.00اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمقتدى عبد الرسول حاتم عطيه35671522511011122

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمقتدى كاظم عبد علي عبود35681522511011123

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية597.0085.29اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمهدي عباس حسين تويه35691522511011126

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيياسر مهدي محمد احمد35701522511011128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياحمد رياض حوم زغير35711522511013002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياحمد عبد الخضر عبد الكاظم مراد35721522511013004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير قصي ناير خضر35731522511013006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر452.0064.57اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين عباس هادي جاسم35741522511013010

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت531.0075.86اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيسجاد سالم ياسين جادر35751522511013023

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيسيف الدين محمد جابر عبود35761522511013025

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيطاهر خليل طاهر كريم35771522511013026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعباس خلف عبد فرج35781522511013027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعباس صالح جاسب حسين35791522511013028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعبد هللا طالب خزعل دويج35801522511013031

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي احمد حسين حيال35811522511013032

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء484.0069.14اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي جاسب جبار بهيدل35821522511013033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي جبار فانوس زغير35831522511013034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي عبد الخالق حسين عليوي35841522511013039

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية595.0085.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي فالح عابر بيده35851522511013040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد باقر خالد طاهر جاسم35861522511013050

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد صادق حسن محمد35871522511013052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمرتضى محمد قاسم جاسم35881522511013057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمصطفى جبار فانوس زغير35891522511013059

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمصطفى صفاء جبير تعيبان35901522511013060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمقتدى عبد الرضا جابر موزان35911522511013065

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمنتظر علي شاكر عبيد35921522511013066

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الوارثين للبنينتطبيقييوسف فالح حسن عبود35931522511013071

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية599.0085.57اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقياحمد ابراهيم خلف منشد35941522511015006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين حسن هادي خلف35951522511015018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين محمد خلف معجال35961522511015023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين محمد ناصر طارش35971522511015024

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيسجاد حسين هاشم جلوب35981522511015029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيسالم رسول عبد الحسين دكتور35991522511015034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعباس حيدر عطيه حميدي36001522511015036

97 من 90صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي باسم حمودي شنون36011522511015039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي صادق سعيد هاشم36021522511015047

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي صفاء باقر محمد36031522511015048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي فؤاد كاظم ناصر36041522511015050

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمؤمل عبد الستار علي وهاب36051522511015060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد رعد هادي عبد الحسن36061522511015063

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمصطفى عالوي جبار فهد36071522511015071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمهدي صباح حسن ضمد36081522511015075

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمهيمن حسن علي ابراهيم36091522511015076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم ملي36101522511016002

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقياحمد عالء فليح جاسم36111522511016005

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسن المجتبى حامد محمد رمضان36121522511016010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسن هاشم عباس حسن36131522511016012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحيدر صباح عبد المحسن بنشبنه36141522511016016

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحيدر مجيد عبد الكاظم زغير36151522511016017

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم469.0067.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيزيد علي عبد الساده شنين36161522511016018

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيسجاد ميثم بشاره عبد الحسن36171522511016024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيصادق جعفر فاضل ارهيف36181522511016025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعباس علي جبر شاطي36191522511016027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعباس فائق سلطان عليان36201522511016028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي رحيم داود دولي36211522511016033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي ماجد هلول حمادي36221522511016035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي مجيد عبد الكاظم زغير36231522511016037

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي محمد رشيد محمد علي36241522511016038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي ميثم بشاره عبد الحسن36251522511016039

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيفالح احمد حسن جبر36261522511016040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيكرار علي جبر هاشم36271522511016043

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمجتبى مهند موسى عبد36281522511016045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمحمد رسول عزيز حميد36291522511016049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمحمد صادق قاسم عبعوب حسين36301522511016051

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمرتضى رعد زوير تقي36311522511016055

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمصطفى خليل ابراهيم رحيم36321522511016056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمصطفى صالح الدين فرج عبد36331522511016057

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمقتدى صالح الدين فرج عبد36341522511016059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمقتدى عبد الرحمن محسن زوراب36351522511016060

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمقتدى محمد ساري محمد36361522511016062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمنتظر مجيد حميد ماضي36371522511016065

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقييوسف حامد محمد رمضان36381522511016067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيأحمد حيدر ثامر حسن36391522511017002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيأحمد ميشيل جبار مطشر36401522511017007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين سعد سالم كنون36411522511017022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين عالء مجيد فرج36421522511017023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين علي عبيد مسير36431522511017025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين فؤاد جحيل عبد الحسن36441522511017027

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد حسين موسى سالم36451522511017038

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد صباح زايير عناد36461522511017039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد ماجد حنون حميدي36471522511017043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيصادق أحمد علي علوان36481522511017046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيصافي باسم ثامر كزار36491522511017047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعادل عدنان زيدان فرحان36501522511017049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعباس كامل عباس اجباره36511522511017050

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي راضي كاظم داود36521522511017051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي ستار جبار فليح36531522511017053

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي سعد هاشم عبيد36541522511017054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيكرار عادل شنيشل شرقي36551522511017063

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمؤمل عبد الحسن علي شهيد36561522511017067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد االمين محمود لعيبي بدن36571522511017068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد عباس موسى صحن36581522511017069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد علي محمد زيدان36591522511017071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد كاطع مهدي عبود36601522511017074

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد الرزاق خدام36611522511017075

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى خليل داود شاطي36621522511017082

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى محمد أمجيد هاشم36631522511017085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمقتدى مجيد ناصر علي36641522511017091

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمنتظر ماهود سالم جمعان36651522511017094

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيموسى سمير مريسن ضهاب36661522511017096

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية النهروان للبنينتطبيقياحمد عمار نادر كيطان36671522511018003

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية النهروان للبنينتطبيقياحمد وسام احمد شبيب36681522511018006

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية النهروان للبنينتطبيقيبشير محمد عبد كباشي36691522511018011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية النهروان للبنينتطبيقيخالد امجد خالد لعيبي36701522511018022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية النهروان للبنينتطبيقيسجاد رحيم دويزي زبيدي36711522511018025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية النهروان للبنينتطبيقيسجاد معروف حميد مهدي36721522511018027

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى489.0069.86اعدادية النهروان للبنينتطبيقيصالح الدين مهدي جواد كاظم36731522511018029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي راضي سلمان ماجود36741522511018037

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية621.0088.71اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمجتبى اويس علي عثمان36751522511018050

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمحمد حسن عليوي عبيد36761522511018054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمحمد صباح هاشم صحن36771522511018055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمحمد محمود شاكر فضيل36781522511018058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمرتضى محمد راضي قاسم36791522511018059

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمنتظر صباح هادي صالح36801522511018065
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمنتظر عادل جلوب علي36811522511018066

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمنير محمد عبد كباشي36821522511018068

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية النهروان للبنينتطبيقيوليد خالد عليوي عبيد36831522511018070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية النهروان للبنينتطبيقيياسر عمار عباس زيدان36841522511018071

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقيحسين مهدي موات محمد36851522513001003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقيعلي سرمد عادل احمد36861522513001004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض صالح عبد العزيز36871522513001006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كامل خنجر معارج36881522513001007

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية الغدير االهلية للبنينتطبيقينوار نعيم مشكور عباس36891522513001008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0068.14ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسن سامي كريم محمد36901522515001014

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي نعمة طاهر36911522515001032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعبد الحسن هادي شدهان كاطع36921522515001039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي ستار جبار عبيد36931522515001044

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير عبود مجمان36941522515001059

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى علي صاحب عباس36951522515001064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقييوسف عهد احمد جاسم36961522515001072

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86الخارجيونتطبيقيصادق محمد مولى حطاب36971522518001063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14الخارجيونتطبيقيمؤمل سالم صابر سعيد36981522518001097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0082.14الخارجيونتطبيقيمحمد قاسم خليل وداعه36991522518001118

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيايه عقيل حميد وداعه37001522522001004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيتبارك منتظر ياسين طاهر37011522522001008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحنين امير مجيد هندي37021522522001009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم603.0086.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيرقيه سامي ناجي جاسم37031522522001010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيرقيه علي محمود عبد37041522522001011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيرواسي عباس جساس حزام37051522522001012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء امير عبد الزهرة صحن37061522522001014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء عبد الزهرة حسين عبد هللا37071522522001016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم رشيد37081522522001019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب منصور لطيف جبار37091522522001021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيشهد عبد الرزاق شوكه كريم37101522522001024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيغدير عباس شرهان نعمه37111522522001029

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه صالح كاظم داود37121522522001030

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم467.0066.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفرح عباس فرحان علي37131522522001032

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيلمى محمد هاشم رحيمه37141522522001033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور الهدى ماجد جاسم محمود37151522522001037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية النجاة للبناتتطبيقيبنين علي احمد جاسم37161522522003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية النجاة للبناتتطبيقيتبارك عالء جبار سفيح37171522522003004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزهراء باسم حيدر هاشم37181522522003006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزينب معروف حميد مهدي37191522522003016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية النجاة للبناتتطبيقيسكين الدعاء علي موسى كاظم37201522522003017
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية النجاة للبناتتطبيقيعذراء حسين خلف زيدان37211522522003023

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه حقي اسماعيل محسن37221522522003024

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29اعدادية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه رزاق محمد موسى37231522522003025

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه محمد راضي حسن37241522522003029

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية النجاة للبناتتطبيقيهدى احمد طالب موسى37251522522003033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين احمد نيروز ملوح37261522522003034

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين سعدون كريم شلش37271522522003036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين محمد مكلف مفتن37281522522003037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية النجاة للبناتتطبيقييمام احمد يوسف دختور37291522522003038

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقياالء حسين علي مراد جمشير37301522522006002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبنين صالح سرحان جابر37311522522006003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء حامد نعيمه عطيه37321522522006005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء عباس علي عباس37331522522006008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية689.0098.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء علي حسن مكلف37341522522006009

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين617.0088.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب اكرم حسن مكلف37351522522006011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب فائق سلطان عليان37361522522006012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه حسين بطل سلمان37371522522006015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمريم علي الزم حسين37381522522006020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور الهدى خالد حسين نعمت37391522522006024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور الهدى عادل عبد السادة طاهر37401522522006025

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيهديل احمد صبيح صالح37411522522006029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتبارك عبد الرحمن كاظم عبد الحسين37421522522007003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيريام عبد الكريم حمود جابر37431522522007007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب سالم علي ياور ام خان37441522522007009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيساره كاظم عبد الساده حنش37451522522007012

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيضحى علي عوده لفته37461522522007013

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه رحيم قاسم حزيم37471522522007015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه وليد خالد حسين37481522522007018

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم باسم عبود حسين37491522522007020

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم كاسب كريم ضيغم37501522522007023

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ شاكر عبد جاسم37511522522007024

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ طه ياسين فريح37521522522007025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقييقين عدنان حنون جاسم37531522522007029

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقياسالم محمد جاسم جوار37541522522008003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيبراء باسم عباس ضمد37551522522008006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيتبارك سعد عبد علي حيدر37561522522008012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيتبارك صالح غانم حسوني37571522522008014

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء حيدر كاظم حسن37581522522008023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء راضي جوده عريبي37591522522008024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء صالح حسن طاهر37601522522008027
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء علي مطشر سلمان37611522522008029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء كاظم كريم لفته37621522522008030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب جمال محمد جمين37631522522008033

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب فاضل لعيبي شبهان37641522522008034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب كاظم حسين بنيان37651522522008036

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب هادي شنيخر جبار37661522522008038

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينة محمد كاظم عبد النبي37671522522008039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيساره اياد عبد الكاظم37681522522008040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيشمس عبد الرزاق جبار محمد37691522522008047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيضحى حسين كاظم عباس37701522522008050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيطيبة عبد الزهرة ميري جبر37711522522008051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيطيبة عماد صكبان سلمان37721522522008052

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيطيبه محمود حسين خشف37731522522008053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيغدير اسعد فاخر واشل37741522522008055

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيغدير حسن غازي كريم37751522522008056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيغدير فائز كرم شايع37761522522008057

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيغدير كريم زعل ماجد37771522522008058

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمة عبد الرسول علي زاير37781522522008059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء علي منحر كاظم37791522522008060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه رؤوف خيري حسين37801522522008061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه ستار جبار هاشم37811522522008062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيكفايه مطر عبد الحسين جبر37821522522008066

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيكميلة محمد ذياب محمد37831522522008067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيهبة هللا حسن هادي مهدي37841522522008074

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقييقين عبد االمير رحيم منشد37851522522008076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيكوثر زهير عبد خلف37861522522008078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقياسماء عبد الحسين كاظم حسين37871522522013005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيايات محمد دعيج حسون37881522522013007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيبنين حسن زوير حسين37891522522013009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيحوراء محمد عبد الرضا حسين37901522522013011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيزينب سليم حسين حيدر37911522522013017

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيزينب عباس محسن مختاض37921522522013019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيسبأ حاتم كريم حساني37931522522013022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيفاطمة حسن سعدون لعيبي37941522522013030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيفاطمة سعد جاسم محمد37951522522013032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيفاطمة سعد كريم رشك37961522522013033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيفاطمة نبيل كامل حمادي37971522522013035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيقبس شاكر هادي زين37981522522013036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيمروة حيدر عباس جبر37991522522013037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيمريم جبار عنيد سلمان38001522522013038
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية المهندسة زها حديد للبناتتطبيقيموج حسن علي عبيد38011522522013040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت469.0067.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياالء عباس عبد الحسين فرحان38021522522014003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتقى صفاء عبد جبار38031522522014005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيثريا شكر محمود قهرمان38041522522014006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيحوراء منير عزيز جبار38051522522014007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرانيا ماجد كاظم عليوي38061522522014009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرسل رشيد رحيم جبر38071522522014010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرند فاضل جبر سلمان38081522522014011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء احمد سالم جعفر38091522522014012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0082.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء احمد علي خلف38101522522014013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء عباس عاتي حسن38111522522014014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب حسين كاظم عزيز38121522522014018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيساره رائد حسني علي38131522522014020

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسالي جواد إسماعيل حسين38141522522014021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسكينه رفعت رحيم نوروز38151522522014022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية487.0069.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيشهد حميد عبد خنجر38161522522014023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيشيرين سعد جعفر ابو الهوش38171522522014024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيطيبه موسى حسين كرم38181522522014027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاطمة احمد عباس حسن38191522522014029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاطمة تحسين علي حسين38201522522014030

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاطمه عامر حسين سيد38211522522014031

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيقنوت محمد سلمان فياض38221522522014032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم عالء الدين عبد المنعم حسين38231522522014035

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمنار ايوب حسن إبراهيم38241522522014037

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيميسم فالح حسن سلمان38251522522014038

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيندى باقر جاسم غضبان38261522522014039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينور الهدى سليم عبد الكريم سليم38271522522014042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينور عادل فرمان سيف هللا38281522522014045

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيهدى نور الدين جعفر علي38291522522014048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقييقين وسام فاخر شعنون38301522522014051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الفكر للبناتتطبيقيبنين باسم عبود حسن38311522522016006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية الفكر للبناتتطبيقيبنين قيس عاشور عبد38321522522016007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الفكر للبناتتطبيقيتبارك رياض ثامر مكطوف38331522522016009

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الفكر للبناتتطبيقيحنين غسان كامل عليوي38341522522016010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الفكر للبناتتطبيقيخديجه حسن مسلم انفيس38351522522016012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية الفكر للبناتتطبيقيزهراء كاظم خريبط موزان38361522522016019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الفكر للبناتتطبيقيفاطمه علي صغير ضايع38371522522016026

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الفكر للبناتتطبيقيفاطمه كامل رحيم علي38381522522016027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الفكر للبناتتطبيقيمعصومه عبد الكاظم شمخي فرطوس38391522522016031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الفكر للبناتتطبيقينرجس محمد جلوب عبد38401522522016033

97 من 96صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثالثة 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية سمية المسائية للبناتتطبيقيضحى ستار جبار حسن38411522526001005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43الخارجياتتطبيقيرقيه جليل جواد كاظم38421522528050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0074.43الخارجياتتطبيقيزينب اسماعيل فليح حسن38431522528050018

97 من 97صفحة 


