
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الزوراء للبنينادبياحمد ياسين زبون ناصر11422211001003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الزوراء للبنينادبيجالل سعد هللا عبد الزهرة قاسم21422211001007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43ثانوية الزوراء للبنينادبيحسن عباس جاسب حسين31422211001008

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية الزوراء للبنينادبيحسين جعفر صادق حسين41422211001010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86ثانوية الزوراء للبنينادبيسيف مهند سامي محمود51422211001017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية الزوراء للبنينادبيعباس اياد رحيم علي61422211001018

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد الحميد هاشم محمد حمزه71422211001019

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد هللا احمد جاسم زوير81422211001021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد هللا عامر عبد هللا عويز91422211001022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد هللا عدي جمال مولود101422211001023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد هللا علي عبد الستار عبد اللطيف111422211001024

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية الزوراء للبنينادبيعثمان محمد علي قاسم حسن121422211001025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية الزوراء للبنينادبيعلي المرتضى قصي محمد عبد علي131422211001026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الزوراء للبنينادبيعلي محمد خليل ابراهيم141422211001029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86ثانوية الزوراء للبنينادبيكرار حيدر جبار ابراهيم151422211001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الزوراء للبنينادبيكرار حيدر قاسم الزم161422211001032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية الزوراء للبنينادبيمؤمل محمد راضي شارف171422211001034

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00ثانوية الزوراء للبنينادبيمؤمن مخلد عبد الوهاب عبد الرزاق181422211001035

كلية االعالم/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية الزوراء للبنينادبيمحمد باقر حسين محمد جاسم191422211001036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية الزوراء للبنينادبيمحمد خالد محمد حمود201422211001037

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الزوراء للبنينادبيمحمد رسول زيدان مرهج211422211001038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الزوراء للبنينادبيمحمد فؤاد اسعد حسن221422211001039

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الزوراء للبنينادبيمصطفى محمد عبد اللطيف سلمان231422211001042

كلية االعالم/الجامعة العراقية510.0072.86ثانوية الزوراء للبنينادبيمصطفى محمد قدوري محمد241422211001043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الزوراء للبنينادبيمقتدى جالل خلف صابر251422211001044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية الزوراء للبنينادبيمقتدى محمد صادق كاظم261422211001045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيابراهيم عبد العزيز ناصر عسكر271422211003001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيابراهيم عمار عبد الصاحب عباس281422211003003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد ثجيل شعيبث حسين291422211003004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد سلمان صالل عطشان301422211003009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد صباح عبيد رخيص311422211003010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد عبود برهز ساجت321422211003012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد كريم عبد الساده هذال331422211003014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياسماعيل علي عرمش درمان341422211003017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيباقر عالوي ناصر حسين351422211003026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيباقر عليوي ريحان بشير361422211003027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيجعفر راضي جبار محمد371422211003030

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين رائد علي محسن381422211003040

كلية اآلداب/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين علي حسين مجيد391422211003047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين علي عزيز ثامر401422211003049

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين موسى سواري جبر411422211003053
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط507.0072.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحيدر انعم راضي ذباح421422211003056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحيدر خوام عبد حميد431422211003058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد باسم عبد الحسين منحوش441422211003061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد حسين جبار عايد451422211003064

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد حميد عبد الحسين عليوي461422211003066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد رحم بجاي حالوة471422211003067

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد ناصر شنته مذكور481422211003070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسيف علي حسين شتوي491422211003072

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية453.0064.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيصادق باسم عبد حافظ501422211003073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيصادق كريم غافل عوده511422211003074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيظاهر سالم حسن خصاف521422211003076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس جبار صحن محسن531422211003077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس حسن عبد علي عبد الحسين541422211003078

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس خضير حسين تايه551422211003079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس يوسف دغيم كطل561422211003085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعبد الرضا جاسم عبيد كاطع571422211003086

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي اسماعيل مطر ضميد581422211003093

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء604.0086.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي حسين عبد عطيه591422211003100

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي راهي نعيس حاشي601422211003104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي رزاق ناصر لعيبي611422211003105

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي محمد جبر عذيب621422211003112

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي مسعد باني ناصر631422211003114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي هادي عجيل جاسم641422211003116

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيقاسم حسن صالح محمد651422211003118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار ثامر سعدون حمد661422211003119

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار عزيز كثير زناد671422211003121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار علي نجم عبد هللا681422211003122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار هاشم خنجر جبار691422211003126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحسن عاشور خلف شفيه701422211003127

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحسن كريم رحيمه مسير711422211003128

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد حميد داشر نعيم721422211003130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد صبر عبد الكاظم عامر731422211003134

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد عباس شكير عبد الساده741422211003135

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد علي حسن علي751422211003137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد محسن حبيب صالح761422211003139

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى جاسم مخيلف شمخي771422211003143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى حميد شنيخر وادي781422211003144

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى خالد نخش محمد791422211003145

كلية اآلداب/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى عبد هللا نعيم جعاز801422211003147

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى علي نوري علي811422211003148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى عالء صابر شامخ821422211003158
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى محمد عبيد نعمه831422211003163

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى548.0078.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى مظفر صالح خلف841422211003164

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمقتدى بشار حاشوش ناصر851422211003165

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمنتظر غانم جريان هاشم861422211003167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمنتظر كاظم خليف حواس871422211003168

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيناجي عبد الحسين هاشم محيبس881422211003172

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبينجم عبد هللا لهيد سابط891422211003174

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبييوسف جهاد مهدي ناجي901422211003176

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبد الساده حميدي911422211003178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية النورين للبنينادبيايمن باسم فرج حسن921422211004004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية النورين للبنينادبيجاسم محمد خلف كاظم931422211004006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية النورين للبنينادبيزين العابدين علي شمخي جبر941422211004012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية النورين للبنينادبيعباس محمد عبد الرضا سلمان951422211004016

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية النورين للبنينادبيعبد الرحمن اسعد محمد ارزوقي961422211004017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية النورين للبنينادبيعبد الوهاب نصر هللا داود سلمان971422211004022

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية النورين للبنينادبيعلي حسين عالن جودي981422211004023

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية النورين للبنينادبيغيث عباس عبود سالم991422211004028

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية النورين للبنينادبيمحمد ابراهيم جاسم حمادي1001422211004031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية النورين للبنينادبيمحمد نعمان سروت حسن1011422211004034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية النورين للبنينادبيمرتضى حسين وجيع سلمان1021422211004036

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية النورين للبنينادبيمقتدى طالب كريم صباح1031422211004040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيجعفر مؤيد موحان حسن1041422211006002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن قيس محي الدين عباس1051422211006005

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين سعد مطر عبد الرضا1061422211006007

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر صبحي محسن حمود1071422211006013

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر صالح حسن رشك1081422211006014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد حيدر كاظم علي1091422211006021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد فاخر عمود زبون1101422211006022

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيضرغام عدنان عبود حسين1111422211006025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس علي حطحوط محمد1121422211006026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس قاسم محسن راضي1131422211006027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي تحسين عبد هالل1141422211006030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي حسين كاظم جاسم1151422211006033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي فؤاد هادي مطشر1161422211006038

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية366.0052.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي محمد رشيد شناوه1171422211006041

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي ناصر يوسف كريم1181422211006044

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار عمار خالد الزم1191422211006047

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد باسم يوسف هندي1201422211006050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد باقر رائد كامل1211422211006051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى حميد حاتم خضير1221422211006059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى سمير حسين جبر1231422211006060
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى صادق عبد شناوه1241422211006061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى عادل هاشم حسن1251422211006064

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر عباس حميد عبد هللا1261422211006065

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمهدي علي مفرود كرمش1271422211006068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية سيد الشهداء للبنينادبييونس فاضل خليفه علوان1281422211006071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيأمير احمد علي حسين1291422211007001

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيأمير علي فيصل محمد1301422211007002

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد علي حسين محمد1311422211007008

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيبشار احمد مجيد محمد علي1321422211007012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسن والي ثامر حسين1331422211007015

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين احمد جمعه ناصر1341422211007017

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0078.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين صفاء عبد الجبار تقي1351422211007018

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين محمد علي غاوي1361422211007019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيطه احمد عبد القادر احمد1371422211007023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل464.0066.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيطه حسين علي عباس1381422211007024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعباس حامد حاتم ضيدان1391422211007025

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية404.0057.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعبد الرحمن حسين عبد الرحمن احمد1401422211007028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد583.0083.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعبد المهيمن مكي زغير جبار1411422211007030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي بشار جبار عبد1421422211007031

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي حميد علي مفتن1431422211007034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي حيدر خالد عبد الواحد1441422211007035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي حيدر راضي محسن1451422211007036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي عبد الكريم حبيب صيهود1461422211007038

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين610.0087.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيفراس محمد قاسم عاشور1471422211007044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمؤمل احمد كاطع حسن1481422211007045

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0062.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد حامد جواد احمد1491422211007051

قسم التربية الخاصة-سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار424.0060.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد علي حسين نوروز1501422211007053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى536.0076.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى طالب حسن علي1511422211007056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى علي محمود نياز1521422211007057

كلية اآلداب/جامعة بغداد536.0076.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى مازن عبد االمير شاطي1531422211007058

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد584.0083.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى مثنى كاظم علي1541422211007059

كلية القانون/جامعة بغداد661.0094.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى محمد يوسف جابر1551422211007060

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0075.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمقتدى علي حسين جبر1561422211007062

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمنتظر عمار عبود داخل1571422211007065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيأوس سلمان راشد شبيب1581422211010001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم حسن مجيد حميد1591422211010003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم خليل حريش هزاع1601422211010004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد بدر حسن شهاب1611422211010005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد جاسم محمد محمود1621422211010006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد صباح عباس جبر1631422211010008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد عادل حبيب خلف1641422211010009

232 من 4صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير علي رحمه هاشم1651422211010011

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير علي عبد الحسن جياد1661422211010012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيباقر ستار جبار سلمان1671422211010015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيباقر ناصر حبيب خلف1681422211010016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحامد علي حامد محمد1691422211010018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن علي عاشور جبر1701422211010024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن فاضل متعب جراد1711422211010025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين احمد فاضل مشاري1721422211010026

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين حاتم محمد حسين1731422211010027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبد الرزاق حسين حمزه1741422211010033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين قيس خلف هللا حسب هللا1751422211010035

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين موسى عبيد كمر1761422211010037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر علي جابر ثامر1771422211010042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيزين العابدين ناصر فالح مهدي1781422211010045

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة561.0080.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد حيدر فرحان صالح1791422211010047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد لفته كاظم عوده1801422211010049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد محمد رزاق كامل1811422211010050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس حسين عبد حسين1821422211010057

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حسين علي مامور1831422211010068

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي سعد محمد كاظم1841422211010070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد جالل محمد1851422211010071

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي واثق عبد اخصيب1861422211010075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار طالب حنون شالش1871422211010080

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار علي عداي جبر1881422211010081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0071.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمازن حميد عباس دخينه1891422211010084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد ماجد جبار داود1901422211010088

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد هادي كردي شالكه1911422211010090

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى هاشم مسير حنون1921422211010093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى توفيق حسن معيوف1931422211010095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى عبد هللا ناصر ثامر1941422211010098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى ناعم حسان خلف1951422211010099

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمقتدى اكرم قاسم حمود1961422211010100

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر قصي ناصر كاظم1971422211010101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر محمد سعدي محمد1981422211010102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86إعدادية المروج للبنينادبيابراهيم صالح حسن رزوقي1991422211011004

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43إعدادية المروج للبنينادبياحمد علي الزم عبد2001422211011007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29إعدادية المروج للبنينادبياحمد قصي ابراهيم رغيف2011422211011008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0066.14إعدادية المروج للبنينادبيالحسن ضياء حسن رسن2021422211011011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57إعدادية المروج للبنينادبيباقر جاسم جمعه مطلك2031422211011013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14إعدادية المروج للبنينادبيجعفر عماد عبد الستار عبد الجبار2041422211011015

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29إعدادية المروج للبنينادبيحسين قاسم جبر كاظم2051422211011022

232 من 5صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29إعدادية المروج للبنينادبيحسين قيس حسين حسن2061422211011023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14إعدادية المروج للبنينادبيحسين ناظم حسين جاسم2071422211011026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29إعدادية المروج للبنينادبيرسول حسن جبار عبد2081422211011031

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57إعدادية المروج للبنينادبيسلمان ناصر جاسم عريبي2091422211011039

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43إعدادية المروج للبنينادبيضياء الدين حيدر محمد ضياء كريم2101422211011043

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57إعدادية المروج للبنينادبيعباس مروان علي حنتوش2111422211011044

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14إعدادية المروج للبنينادبيعبد الرحمن مؤيد فالح حسن2121422211011047

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57إعدادية المروج للبنينادبيعبد الهادي موفق هادي جواد2131422211011055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00إعدادية المروج للبنينادبيعبد الوهاب محمد شهاب حمد2141422211011056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43إعدادية المروج للبنينادبيعلي عبد الكريم علي حسين2151422211011070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86إعدادية المروج للبنينادبيعلي محمد اجباري فرحان2161422211011075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57إعدادية المروج للبنينادبيعلي نجم عبد هللا جاسم2171422211011077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43إعدادية المروج للبنينادبيمحمد حامد طعمه مولى2181422211011089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43إعدادية المروج للبنينادبيمحمد ياسر علي محمد2191422211011098

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0079.43إعدادية المروج للبنينادبيمرتضى جبار فرج كريم2201422211011100

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0080.43إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى باسم محمد بحر2211422211011102

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى حسن عباس علي2221422211011103

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى ناجي حسين علي2231422211011109

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86إعدادية المروج للبنينادبيمهند حسن محسن خلف2241422211011114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43إعدادية المروج للبنينادبيياسر حسن عبد السادة سلمان2251422211011118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29إعدادية المروج للبنينادبيياسين قاسم كاظم سعدون2261422211011121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00إعدادية المروج للبنينادبييحيى عدنان خضير جاسم2271422211011122

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0083.86إعدادية المروج للبنينادبييعقوب جاسم محسن حسين2281422211011123

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14إعدادية المروج للبنينادبييوسف احمد مهدي حسب هللا2291422211011124

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0072.86إعدادية المروج للبنينادبييوسف علي ماضي خلف2301422211011126

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14إعدادية النضال للبنينادبيبشير عالء امين فاضل2311422211012002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14إعدادية النضال للبنينادبيسجاد اياد عبد االله محمد جواد2321422211012008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86إعدادية النضال للبنينادبيعلي سجاد حيدر علي2331422211012017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0066.14إعدادية النضال للبنينادبيكرار فاضل عبد العباس حمودي2341422211012019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57إعدادية النضال للبنينادبيكرار هادي علي اكبر2351422211012020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14إعدادية النضال للبنينادبيمصطفى مجيد سلمان محمود2361422211012021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43إعدادية النضال للبنينادبيموسى نسيم غازي جبر2371422211012025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29إعدادية النضال للبنينادبيياسر عمار عامر مهدي2381422211012026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00إعدادية النضال للبنينادبييوسف سعد محمد عيدان2391422211012028

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد حميد كاظم مداخر2401422211013002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد شاكر عبد هللا حسين2411422211013003

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت483.0069.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد صباح عيدان علي2421422211013004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيامير محمد عبد الرزاق لفتة2431422211013013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيايسر جسام محمد عبد هللا2441422211013016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيايمن عامر مرزة حمزة2451422211013017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيبالل سلمان علي سلمان2461422211013019

232 من 6صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االعالم/جامعة بغداد550.0078.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسن عبد الوهاب ايدام زبيدي2471422211013023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين خضير مجول علي2481422211013026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية648.0092.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين علي كاظم عباس2491422211013030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحيدر ثامر ابراهيم احمد2501422211013031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيرسول حميد صبيح حمزة2511422211013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى535.0076.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسيف نصير علي كاظم2521422211013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيصادق مالك عمران عبد2531422211013040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية490.0070.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيصباح ثامر علي حمود2541422211013041

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى522.0074.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الباقر بشار عواد اسعيد2551422211013048

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن حسن علي داود2561422211013050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن رياض مظهر عليوي2571422211013051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن طالب سلمان علي2581422211013053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت460.0065.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن منذر محمود عجيل2591422211013058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن وليد علوان اسماعيل2601422211013059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد القدوس وسام محسن علي2611422211013060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0074.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد هللا عدنان فاضل غركان2621422211013064

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0080.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعثمان خالد حاجم سعد2631422211013068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيفاروق محمد ياسين محمد2641422211013074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيفيصل خضير عطية كاظم2651422211013076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0061.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيكرار شاكر محمود بردي2661422211013077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيليث سعد حامد حسين2671422211013078

كلية التربية/الجامعة المستنصرية546.0078.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد مبدر علي اسماعيل2681422211013085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد وسام محمد عبد2691422211013086

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمنذر مزهر حمود حمزة2701422211013094

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيياسر عمار اسماعيل نصيف2711422211013100

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبييونس قيس ابراهيم داود2721422211013102

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد ستار سلمان داود2731422211016005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14إعدادية الجزيرة للبنينادبيايمن حسن داخل كاطع2741422211016010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية583.0083.29إعدادية الجزيرة للبنينادبيبشير عماد علوان مهلهل2751422211016012

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين مالك عبد المحسن حسن2761422211016019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر عبد الكريم مهودر عجيل2771422211016021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي حسين معن حسين2781422211016047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي محمد ايوب عيسى2791422211016053

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14إعدادية الجزيرة للبنينادبيكاظم حسين معن حسين2801422211016056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيمرتضى خالد حسين علي كبر2811422211016069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى صباح جعفر حمودي2821422211016072

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى صفاء عباس حسين2831422211016073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00إعدادية الجزيرة للبنينادبيياسين نوار دهام مطر2841422211016080

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29إعدادية الجزيرة للبنينادبييوسف حميد اسماعيل حسين2851422211016081

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0083.00إعدادية الجزيرة للبنينادبييوسف رعد عباس حسين2861422211016082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيامير عمار محمد عالوي2871422211017014
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيباقر رياض رحيم دحام2881422211017015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيبالل غازي ناجي كاظم2891422211017016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين عباس جاسم شكبان2901422211017028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين علي ناصر حسين2911422211017032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحيدر ماجد ياسر حسين2921422211017036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيزين العابدين حيدر جواد كاظم2931422211017038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عبد السالم شاكر كريم2941422211017041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس عقيل خلف كريم2951422211017047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عبد الحسين ساده غالي2961422211017062

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد طالب علي ناعور2971422211017078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد فؤاد عليوي محمد2981422211017079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى غالب نحو عاصي2991422211017089

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى نجم عبود خماس3001422211017090

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى حازم احمد جاسم3011422211017092

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل630.0090.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى سالم حاوي حليو3021422211017094

كلية الحقوق/جامعة النهرين639.0091.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمنتظر رحيم عسكر مولى3031422211017097

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمنتظر سلمان حسين كيطان3041422211017098

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمهدي محمد جميل علي3051422211017099

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيياسر حاتم سلمان شلكام3061422211017104

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيياسر عمار جاسم كاظم3071422211017106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبييوسف حاتم عبود جاسم3081422211017108

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيأنمار محمد كريم محمد3091422211018010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيالسجاد بدر محمد يوسف3101422211018012

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيجميل بسام جميل داخل3111422211018015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسن صادق فاضل لفتة3121422211018016

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحيدر كاظم عبد الكريم مهدي3131422211018020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيزين العابدين هيثم كاظم جواد3141422211018022

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيسيف مهند غازي عزاوي3151422211018024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد المطلب حسين عباس سلمان3161422211018027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيكرار اياد دعير حمود3171422211018035

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيكرار حيدر سفيح عبد الحسن3181422211018036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد حسين عباس فرحان3191422211018040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد سعيد حمادي عريبي3201422211018042

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد علي اجود عبد الجبار محمد3211422211018043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى ظافر إسماعيل حسين3221422211018048

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى عادل حمزة حميد3231422211018049

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمنتظر جواد كاظم مفتن3241422211018052

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية القلم للبنينادبياحمد سفيان محسن سلمان3251422211022001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية القلم للبنينادبيسجاد عالء حسين محمد3261422211022005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية القلم للبنينادبيعباس جعفر عباس مهدي3271422211022007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية القلم للبنينادبيعلي حسن يوسف وكان3281422211022009
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية القلم للبنينادبيعلي حسين فهد صالح3291422211022010

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية القلم للبنينادبيعلي محمد كاظم مشري3301422211022012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية القلم للبنينادبيمرتضى نجاح خلف سلطان3311422211022017

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية568.0081.14اعدادية القلم للبنينادبيمقتدى عادل حسن عيسى3321422211022018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية600.0085.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيابراهيم حسين سادر محمد3331422211023003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد اركان رحمان الفت3341422211023005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد عباس مكوطر جعفر3351422211023015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد عبد العظيم حسن سلمان3361422211023016

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد عبد هللا جبر علي3371422211023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل490.0070.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد ناصر مسعود عبد3381422211023020

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد وليد جاسم رحيمه3391422211023021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيانور عباس عبد الحسين كاين3401422211023027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيباقر محمد سالم ضميد3411422211023032

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر حسين محمد علي3421422211023035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر قاسم عيدان سرحان3431422211023037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجهاد الحسين منيب نعمه لفته3441422211023038

كلية القانون/جامعة بغداد655.0093.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن رعد زغير حمزه3451422211023041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط504.0072.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن عبد الكريم نعيم صالح3461422211023047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن عدنان شامخ ابراهيم3471422211023048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن علي كاظم خلف3481422211023050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن فاضل جاسم بايش3491422211023052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي حمزه طالل3501422211023062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي عبد االمير مناتي3511422211023064

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين محمد رشك هاشم3521422211023070

كلية االعالم/الجامعة العراقية500.0071.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر سعد جبار نايف3531422211023079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر صابر عاكول عبد3541422211023080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر قاسم عبد الحسن محمد3551422211023081

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر محمد طارش محمد3561422211023082

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر هاشم علي عسل3571422211023086

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرسول سيف جبر صكبان3581422211023088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد خضر عباس جبار3591422211023094

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد شفيع خلف شويل3601422211023097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد قاسم كاظم شهيد3611422211023102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد كريم نظامي جاسم3621422211023104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0082.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف علي حسين جاسم3631422211023110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف محمد بوري شطب3641422211023111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف محمد علي معيلو3651422211023112

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف نبيل نجم  الدين هدايت هللا3661422211023113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس احمد حسن حنيف3671422211023117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس احمد موحان مسرهد3681422211023118

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد هللا صادق عزيز محمد3691422211023128
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين656.0093.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد هللا علي حومه جاسم3701422211023129

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد هللا مبدر عزيز سلمان3711422211023130

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي المرتضى عادل داود عباس3721422211023134

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حسين ناصر خليف3731422211023142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حيدر حاجم نايم3741422211023144

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين610.0087.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي رعد حمود عيسى3751422211023146

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية537.0076.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي سليم مهدي دنان3761422211023148

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي عامر كاطع عذاب3771422211023151

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي عباس عبيد حمد3781422211023152

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0065.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي فليح حسن خلف3791422211023158

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي قاسم سهيل عبد3801422211023160

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي محمد خضير عباس3811422211023166

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية581.0083.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي يعقوب يوسف جيني3821422211023168

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيقسور مهند جواد كاظم3831422211023174

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار عبد الحسن غازي عطيه3841422211023178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار قاسم عاشور لفته3851422211023180

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيليث حسن عبد علي داخل3861422211023182

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمجتبى نصيف جاسم محمد3871422211023192

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0082.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد تقي عادل سلمان حبيب3881422211023198

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد حسين سلمان مثنى3891422211023204

كلية القانون/الجامعة المستنصرية636.0090.86إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عباس عبد الحسين كاين3901422211023208

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عباس محيسن رحيمه3911422211023209

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عبد الحافظ جمعه احمد3921422211023210

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد فيصل غازي خنجر3931422211023214

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد قاسم محمود كشاش3941422211023217

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد كريم كاظم محسن3951422211023218

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد منير قاسم هاشم3961422211023221

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية548.0078.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمود امير محمود سويف3971422211023223

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى باقر حسين رحيمه3981422211023228

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0067.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى جار هللا فنيخر دفار3991422211023229

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى علي عبد كرجي4001422211023232

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى كاظم ضيدان خليل4011422211023233

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى نصار جابر رميله4021422211023234

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى خالد كاظم اعزيبي4031422211023238

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى رائد جميل حسين4041422211023239

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى سعد محسن عليوي4051422211023241

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى محمد عبد محيسن4061422211023244

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى نعيم كاظم عبد4071422211023247

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية403.0057.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى يوسف داود سلمان4081422211023250

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر حميد كاظم مسرهد4091422211023259

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر عادل سميسم شكبان4101422211023260
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمهدي ثامر فاخر جبل4111422211023263

كلية اآلداب/الجامعة العراقية477.0068.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمهدي رياض حسين سلمان4121422211023264

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمهدي عبار عبيد حسن4131422211023265

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد627.0089.57إعدادية بشار بن برد للبنينادبيموسى علي درويش موسى4141422211023269

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية567.0081.00إعدادية بشار بن برد للبنينادبينذير عبد الحسن جبر خريف4151422211023271

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29إعدادية بشار بن برد للبنينادبيوارث عادل درجال جبر4161422211023273

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14إعدادية بشار بن برد للبنينادبييوسف ستار جبار عبد4171422211023279

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43إعدادية بشار بن برد للبنينادبييوسف صباح مذكور صالح4181422211023280

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29إعدادية صنعاء للبنينادبيإبراهيم قاسم محمد علي مهدي4191422211024002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86إعدادية صنعاء للبنينادبيآدم وليد خضير حيدر4201422211024003

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57إعدادية صنعاء للبنينادبياونيل ادور روئيل داود4211422211024013

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29إعدادية صنعاء للبنينادبيبهاء الدين احمد محمد وجر4221422211024016

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43إعدادية صنعاء للبنينادبيحسن عامر محمد جواد4231422211024018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29إعدادية صنعاء للبنينادبيحمزة عالء كامل لعيبي4241422211024023

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين526.0075.14إعدادية صنعاء للبنينادبيزين العابدين مجدي الدين عبد هللا فاضل4251422211024028

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57إعدادية صنعاء للبنينادبيسيف احمد مساهر محمد4261422211024030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43إعدادية صنعاء للبنينادبيعالء صالح عالء حسين4271422211024038

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي شهاب فالح حسين4281422211024041

كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عبد هللا حسن جبر4291422211024043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0063.86إعدادية صنعاء للبنينادبيفارس عايد حسين خضير4301422211024046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد عالء ناصر عويد4311422211024053

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد وليد مصلح احمد4321422211024055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمود زياد علي حسين4331422211024056

كلية اللغات/جامعة بغداد552.0078.86إعدادية صنعاء للبنينادبيمنتظر شيال رحيم عطوان4341422211024063

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابا الحسن عامر ارحيم سعد4351422211025001

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابراهيم حسين هارون كزار4361422211025003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابو الحسن علي ياسر عبد الرضا4371422211025005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد ياسين حسين علوان4381422211025010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية دار الحكمة للبنينادبياشور ابراهيم هرمز يوخنا4391422211025012

كلية القانون/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية دار الحكمة للبنينادبيامير علي شاكر عبد الرضا4401422211025015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية دار الحكمة للبنينادبيباقر احمد زيارة معارج4411422211025017

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسن محمد سلمان عبد هللا4421422211025021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين صباح شاكر أحمد4431422211025022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين صالح كاظم عباس4441422211025023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين محمد كاظم معله4451422211025027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد جاسم عزيز جبر4461422211025032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية دار الحكمة للبنينادبيصاحب باقر صاحب حزام4471422211025037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية دار الحكمة للبنينادبيصفاء منقذ طالب زبون4481422211025040

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي ستار جبر رحيمه4491422211025048

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي قاسم محمد جوال4501422211025049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعمر منتشر علي عبد4511422211025053
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية دار الحكمة للبنينادبيقصي حمودي شاكر عساكر4521422211025056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكريم جمال كريم محمد4531422211025058

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد علي نعيم فنجان خليفه4541422211025066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد ياس طه عبد4551422211025068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى احمد حسين عبيد4561422211025072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى سامي كامل مطر4571422211025073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى هادي علي ياسر4581422211025075

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية دار الحكمة للبنينادبينجم ماجد نجم كاظم4591422211025079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية دار الحكمة للبنينادبيهشام محمد جبار جاسم4601422211025080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية دار الحكمة للبنينادبييحيى ميسر علي حسين4611422211025084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية دار الحكمة للبنينادبييوسف عامود حمودي مطلق4621422211025086

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية النجاح للبنينادبيابراهيم محمد عبد الرحمن شكر4631422211026001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية النجاح للبنينادبياحمد علي سلمان مهدي4641422211026007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية النجاح للبنينادبياحمد مهند علي مجيد4651422211026010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية النجاح للبنينادبيالحسن نبيل قاسم حمود4661422211026012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية النجاح للبنينادبيامير زياد لطيف عبد هللا4671422211026014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية النجاح للبنينادبيامير قاسم محمد رضا4681422211026016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية النجاح للبنينادبيباقر حسن حاتم حسن4691422211026018

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية النجاح للبنينادبيحارث وليد عبد الستار ابراهيم4701422211026020

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية النجاح للبنينادبيحسن علي جادم كاظم4711422211026022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية النجاح للبنينادبيحسين باسم صبيح عطية4721422211026024

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية النجاح للبنينادبيحسين عمر طارق نوري4731422211026030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية النجاح للبنينادبيحسين وهاب عبد الحسين وهاب4741422211026035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية النجاح للبنينادبيخضر ياس خضير عباس4751422211026039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0071.14اعدادية النجاح للبنينادبيرسول حسن عبد هللا ياسين4761422211026041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية النجاح للبنينادبيزين العابدين محمد ما شاء هللا محمد4771422211026043

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية425.0060.71اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد شعالن محيسن عبد4781422211026045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية النجاح للبنينادبيسيف خالد حسن علي4791422211026052

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية النجاح للبنينادبيسيف كريم محمد وني4801422211026053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية النجاح للبنينادبيضرغام حسين حمزه سلمان4811422211026054

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية النجاح للبنينادبيعباس شناوه فليح حسن4821422211026060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية النجاح للبنينادبيعبد الرحمن حسين علي داود4831422211026061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية النجاح للبنينادبيعبد الرضا حيدر مطشر خضير4841422211026062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا احمد ضياء حسين4851422211026064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل526.0075.14اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا رعد احمد محمد4861422211026068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا سرحان مزعل سكر4871422211026069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29اعدادية النجاح للبنينادبيعلي احمد عبد الواحد عبد الزهره4881422211026075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية النجاح للبنينادبيعلي اياد جبار خلف4891422211026077

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عامر عبد الرحمن رؤوف4901422211026083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عامر فاضل علوان4911422211026084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عبد الكريم عليوي فرحان4921422211026086
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية النجاح للبنينادبيعلي مهدي صالح عبد هللا4931422211026091

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية النجاح للبنينادبيعلي نجاح صاحب محمد4941422211026092

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية النجاح للبنينادبيعلي هشام يوسف جالب4951422211026093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية النجاح للبنينادبيغزوان قحطان عدنان شياع4961422211026096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية النجاح للبنينادبيكرار شاكر احمد سبع4971422211026100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد خضير كاظم حسين4981422211026109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد سامي محمد فاضل عبد هللا4991422211026110

كلية اآلداب/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد سليم سعود مناحي5001422211026111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى530.0075.71اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد هشام داخل عاصي5011422211026114

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية النجاح للبنينادبيمرتضى عبد الكريم خضير حسون5021422211026118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى احمد غازي هادي5031422211026120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى جواد جاسم محمد5041422211026122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية النجاح للبنينادبيمنتظر عالء عبد الحسين حسن5051422211026127

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية النجاح للبنينادبيوسام محمد حسين جسام5061422211026129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية النجاح للبنينادبيياسر رعد سامي سهيل5071422211026130

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية النجاح للبنينادبيياسر علي عبد الحسين علي5081422211026131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية النجاح للبنينادبييحيى نجم عبد مساعد عبد الحسين5091422211026133

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية اليقظة للبنينادبيابراهيم خلف مجلي سيد5101422211027001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد نوري بعنون نهير5111422211027016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية اليقظة للبنينادبيتقي طعمه كتاب عيسى5121422211027023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية اليقظة للبنينادبيجاسم علي جابر صالح5131422211027024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى547.0078.14اعدادية اليقظة للبنينادبيجعفر عالء شياع عليوي5141422211027027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء596.0085.14اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن زاير محيل عطيه5151422211027030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن علي جمعه شناعه5161422211027033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0068.29اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين حسن علي صالح5171422211027035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين عيسى حميد حسان5181422211027042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين قاسم عزيز فرحان5191422211027044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية اليقظة للبنينادبيحمزه طارق كاظم عزاوي5201422211027048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد صبيح حسين لفته5211422211027064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0075.29اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد غازي منهل ذرب5221422211027066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد محسن علي صالح5231422211027067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية اليقظة للبنينادبيصايل اركان ستار ياري5241422211027068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0075.86اعدادية اليقظة للبنينادبيصفاء بدر صبر عواد5251422211027069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0072.14اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس حسن مبارك مطير5261422211027072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس صدام حسين علوان5271422211027074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس صالح حسن مطر5281422211027075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس عادل عليوي بشير5291422211027076

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس محمد نمل جبر5301422211027079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى563.0080.43اعدادية اليقظة للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا راضي5311422211027083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية اليقظة للبنينادبيعدنان رزاق صبر عواد5321422211027084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حسين موسى عيسى5331422211027092
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي رياض رحيم سلطان5341422211027098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي زامل جبر طالب5351422211027100

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي عيدان راهي راضي5361422211027106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي كاظم منخي جبر5371422211027109

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ناصر جبار محمد5381422211027114

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية اليقظة للبنينادبيفاضل حسن كاظم رواش5391422211027119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية اليقظة للبنينادبيكاظم جاسم زغيريج بديوي5401422211027122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية اليقظة للبنينادبيكاظم سهيل دخان سالم5411422211027123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0065.29اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار طارق مزهر راشد5421422211027127

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار عيسى حبيب جاسم5431422211027128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0072.86اعدادية اليقظة للبنينادبيمؤمل اسماعيل عبد النبي شياع5441422211027132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد انور سعيد صخي5451422211027136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد سعيد داخل خضير5461422211027142

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد صادق نزيه مطشر بعنون5471422211027144

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد عالوي خيطان خليل5481422211027149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0070.00اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد مهدي زاير جاسم5491422211027152

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية اليقظة للبنينادبيمرتضى خلف جابر بوالن5501422211027159

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية اليقظة للبنينادبيمرتضى نصيف جاسم محمد5511422211027162

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية اليقظة للبنينادبيمسلم خالد قاسم جبر5521422211027163

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى جواد مكطوف جوده5531422211027167

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى شمخي كاظم رضا5541422211027169

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى عبد الواحد حسين جريذي5551422211027171

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى عضيد عباس علي5561422211027172

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0072.71اعدادية اليقظة للبنينادبيمقتدى كامل سيد كناد5571422211027174

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر حازم حسن عبد5581422211027177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0068.00اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر كاظم حمد صجم5591422211027181

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية اليقظة للبنينادبيوسام يوسف عبد الرحمن عبد الحسن5601422211027184

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية اليقظة للبنينادبيياسين هاشم خلف طه5611422211027185

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية اليقظة للبنينادبييونس حسين مطرود سلمان5621422211027191

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد ضياء صبحي حسن5631422211029003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد محمود محمد صالح جواد5641422211029006

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيبالل باسم نامق حاتم5651422211029010

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسام مازن رحيم محمد5661422211029015

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسن حيدر علي جدوع5671422211029017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسن هادي عبد هللا حمود5681422211029021

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين وسام سطام محمد5691422211029028

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسجاد احمد جاسم عبد هللا5701422211029032

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسجاد تحرير كاظم سفاح5711422211029033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيطه رائد عطا امين5721422211029038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعبد الرحمن نبيل محي الدين ولي5731422211029046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعبد هللا محمد عطيه غافل5741422211029048
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي االكبر نور الدين اسماعيل سدخان5751422211029050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي جاسم باقي كاظم5761422211029051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي حسنين مهنه داغر5771422211029052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمؤمل سليم خريدل ناصر5781422211029069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد فريد هاشم محمد5791422211029076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمرتضى احمد مشكور رسن5801422211029082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمرتضى نبيل محي الدين ولي5811422211029086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمسلم محمد عطيه غافل5821422211029087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمصطفى عامر رزاق عبد الرضا5831422211029091

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمصطفى علي سيد غافل5841422211029092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية ابي عبيدة للبنينادبييوسف احمد عبد الغني حسن5851422211029103

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية سامراء للبنينادبيجنام ستار سحيب كاظم5861422211030007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية سامراء للبنينادبيجواد تحسين عالوي زياره5871422211030008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية سامراء للبنينادبيحسن الزكي عامر جواد كاظم5881422211030009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية سامراء للبنينادبيحسين رحيم عبد ساجت5891422211030015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية سامراء للبنينادبيحسين مهدي صالح حسوني5901422211030018

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط461.0065.86اعدادية سامراء للبنينادبيسجاد نعمة ياسين غزاي5911422211030024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية سامراء للبنينادبيسعد ظاهد حسن فهد5921422211030025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية سامراء للبنينادبيعباس حبيب صالح مهدي5931422211030030

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57اعدادية سامراء للبنينادبيعبدهللا حسن دنيف ثجيل5941422211030032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية سامراء للبنينادبيعلي حسن علي فرج5951422211030034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية سامراء للبنينادبيعلي سالم عجمي علي5961422211030037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية سامراء للبنينادبيعلي صادق موسى احمد5971422211030038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية سامراء للبنينادبيعلي غازي مهدي حمد5981422211030041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية سامراء للبنينادبيعلي ماجد حميد عطية5991422211030042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية سامراء للبنينادبيفاضل قاسم عبد حميدي6001422211030043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية سامراء للبنينادبيكاظم حسن كاظم جرميخ6011422211030044

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية سامراء للبنينادبيكرار محمد ثجيل حسن6021422211030045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0068.00اعدادية سامراء للبنينادبيمؤيد عطا سلمان رحيل6031422211030048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية سامراء للبنينادبيمحمد عبد السادة كاظم عبد هللا6041422211030052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية سامراء للبنينادبيمرتضى رعد تركي مشهيد6051422211030055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية سامراء للبنينادبيمقتدى حاتم يحيى حسن6061422211030057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية سامراء للبنينادبييوسف حسام فاضل خدام6071422211030066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0066.57ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد ضياء نجم عبد هللا6081422211031003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيامير عبد يوسف حبيب6091422211031006

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيانس حسين دعاج عذوب6101422211031007

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيايمن وليد رحمن سبع6111422211031008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيبشير يعرب جاسم خلف6121422211031011

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية549.0078.43ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيتوفيق يعقوب جاسم هندي6131422211031012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسنين علي تركي طعان6141422211031017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين سلمان مرشد حبيب6151422211031018
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحيدر علي جامل حسن6161422211031021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسجاد متعب هادي شاطي6171422211031026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسعد ابطان فيصل فارس6181422211031030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسعد خالد دوشان كمش6191422211031031

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس سعد جاسم محمد6201422211031034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس عالء خضير عباس6211422211031035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس علي عبد الرزاق هالل6221422211031036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس مالك هامل كيطان6231422211031037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعبد الرحمن خضير عباس حمزة6241422211031042

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية384.0054.86ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعبد هللا حسين دعاج عذوب6251422211031043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي اسعد خضير عليوي6261422211031044

كلية اللغات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي حميد سرحان ظويهر6271422211031045

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي عماد كاطع عباس6281422211031047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي قاسم ارحيم حسن6291422211031048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيكرار حسين هليل محمود6301422211031051

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد صادق كاظم حاجم6311422211031054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496.0070.86ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد مصحب بندر عطوان6321422211031055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمرتضى ابراهيم طه شغيدل6331422211031056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيياسين فالح عيفان ساجت6341422211031064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86الوقف الشيعي- ثانوية االمام الجواد  للبنين ادبيعلي عدي كاظم حسون6351422211032007

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57الوقف الشيعي- ثانوية االمام الجواد  للبنين ادبيمحمد علي جسام محمد علي مهدي6361422211032009

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية البشير للبنينادبيإبراهيم عبد حسين احمد6371422211033001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية البشير للبنينادبياحمد صادق جعفر علي6381422211033004

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية البشير للبنينادبياحمد عالء حافظ حميد6391422211033007

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية البشير للبنينادبياشتر فاضل كاظم دنان6401422211033009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية البشير للبنينادبيبارق حسين كمون زهير6411422211033011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية البشير للبنينادبيباقر جاسم داود سلمان6421422211033013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية البشير للبنينادبيجعفر طالب حميد عواد6431422211033015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية البشير للبنينادبيحسن حميد شلش حالن6441422211033016

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية البشير للبنينادبيحسين رعد حسن مطشر6451422211033023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية البشير للبنينادبيحسين عبد الستار حاتم نجيب6461422211033025

كلية االعالم/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية البشير للبنينادبيحسين محسن كاظم عليوي6471422211033029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية البشير للبنينادبيحسين نظير عباس محمد6481422211033030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية البشير للبنينادبيزين العابدين سعد نافع رحيم6491422211033040

كلية القانون/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية البشير للبنينادبيضياء صفاء عبد القادر صالح6501422211033051

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية البشير للبنينادبيطيف نجم عوين عبد الحسين6511422211033052

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية البشير للبنينادبيعباس فاضل عباس علي اكبر6521422211033055

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية البشير للبنينادبيعبد هللا حسين علي عبد هللا6531422211033057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية البشير للبنينادبيعبد هللا حسين كمون زهير6541422211033058

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية البشير للبنينادبيعلي وسام جبار كاظم6551422211033073

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية البشير للبنينادبيفرانس فرام يوليوس دانيال6561422211033074
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية البشير للبنينادبيكاظم عبد الحسين كاظم دواح6571422211033075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية البشير للبنينادبيكرار حيدر ستار امين6581422211033077

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية البشير للبنينادبيكرار مرتضى حسن كاظم6591422211033080

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية365.0052.14اعدادية البشير للبنينادبيمحسن مؤيد محسن داود6601422211033082

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية البشير للبنينادبيمحمد ماجد جاسب عكله6611422211033091

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى محمد صبيح نشعان6621422211033099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية البشير للبنينادبيياسر حيدر صالح خليل6631422211033107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية البشير للبنينادبييونس اياد علي جبر6641422211033109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية البلديات للبنينادبياحمد جليل جاسم محسن6651422211034004

كلية االعالم/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية البلديات للبنينادبياحمد عبد هللا عبد سعيد6661422211034009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية البلديات للبنينادبياحمد علي حسين جبر6671422211034010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية البلديات للبنينادبياحمد علي رفش ذجر6681422211034011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية البلديات للبنينادبياحمد فائق محمد حسين6691422211034012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية البلديات للبنينادبياحمد كريم شايع حسين6701422211034013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية البلديات للبنينادبيحسن احمد كزار لفته6711422211034028

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية البلديات للبنينادبيحسن عبدالكاظم قاسم خليف6721422211034030

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية البلديات للبنينادبيحسن محمد طعمه بدر6731422211034033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية البلديات للبنينادبيحسن هادي احمد شنيشل6741422211034034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية البلديات للبنينادبيحسن هادي صالح مشاي6751422211034035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية البلديات للبنينادبيحسين احمد هامل خلف6761422211034036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية البلديات للبنينادبيحسين عباس صباح عبد6771422211034044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية البلديات للبنينادبيحسين عبد كاظم حسين6781422211034045

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي حسين كشكول6791422211034046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية البلديات للبنينادبيحمزه صادق خالد عبد6801422211034050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر باسم محمد حبيب6811422211034053

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر عبد الستار جبار سليم6821422211034059

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر فاضل اسكندر حسين6831422211034060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر ياس فاضل صنخي6841422211034061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية البلديات للبنينادبيخليل ماجد شاكر محيسن6851422211034062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية البلديات للبنينادبيرضا وسام عبد الزهرة ورش6861422211034064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد احمد عبد الرضا مفتن6871422211034065

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد سعد محسن محمد6881422211034067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية البلديات للبنينادبيصادق كامل فرج فهد6891422211034072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية البلديات للبنينادبيطه سعد مزهر عبد علي6901422211034075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية البلديات للبنينادبيعباس طالب هادي شخير6911422211034080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية البلديات للبنينادبيعبد هللا هيثم زيارة فرج6921422211034087

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية البلديات للبنينادبيعبد الوهاب عادل بديوي عودة6931422211034088

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ابراهيم عبعوب عرمش6941422211034090

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية البلديات للبنينادبيعلي السجاد حازم فرحان خضير6951422211034094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية البلديات للبنينادبيعلي بركان شاكر عويز6961422211034095

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية البلديات للبنينادبيعلي رحيم جابر حير6971422211034102
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كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية البلديات للبنينادبيعلي زيد ابراهيم كاظم6981422211034105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية البلديات للبنينادبيعلي سعد عبد النبي جواد6991422211034106

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية البلديات للبنينادبيعلي طالب حمد مشالي7001422211034109

كلية االعالم/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية البلديات للبنينادبيعلي عبد الكريم محبس سلطان7011422211034111

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية البلديات للبنينادبيعلي كريم هاشم طاهر7021422211034113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ماجد عبد الحسن جلوب7031422211034115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية البلديات للبنينادبيكاظم احمد كاظم عباس7041422211034122

كلية االعالم/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية البلديات للبنينادبيكاظم احمد هامل خلف7051422211034123

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية البلديات للبنينادبيكرار ابراهيم عوده محمد7061422211034125

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية البلديات للبنينادبيكميل علي اجديم سلومي7071422211034129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية البلديات للبنينادبيمؤمل محمد جاسم جبر7081422211034130

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية البلديات للبنينادبيمحسن محمد طعمه بدر7091422211034134

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد خضير عباس حسن7101422211034139

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد زهير هادي علي7111422211034141

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد سعد محمد فرج7121422211034142

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد صادق رحيم جبر زبون7131422211034144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد صادق فريد رحيم صبار7141422211034145

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى عدنان فليح حسن7151422211034154

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى محمد مالح كاطع7161422211034155

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى محمود سالم علي7171422211034156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى نجم سوادي حسن7181422211034157

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية البلديات للبنينادبيمسلم حسين جبار شيشخان7191422211034158

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى عدنان علي حمزه7201422211034163

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى فراس جبار عبد7211422211034166

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية البلديات للبنينادبيمقتدى سمير علي ماهود7221422211034172

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر زياد سفنديار كمر7231422211034175

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر علي حسن بكه7241422211034178

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية البلديات للبنينادبيموسى الكاظم عباس مولود جوامير7251422211034183

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيابراهيم خضير عباس مطيلب7261422211035001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد اسماعيل مسعود عبد الكريم7271422211035003

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد حاتم عبد الكريم علي7281422211035004

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد ضياء عبود ابراهيم7291422211035007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد كمال عبود حسين7301422211035009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياسامة محمود ياسين حنوش7311422211035011

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيالحسين عالء حسين خضير7321422211035012

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيامير عادل عبد الزهرة سرحان7331422211035014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيامير علي مهدي جمعة7341422211035015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيباقر طالب جاسم يونس7351422211035017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن علي سعيد عبد القاسم جابر7361422211035019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن نعيم خنجر لفته7371422211035021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين اثير فاضل عبد الرضا7381422211035023
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين سالم زيدان عبد المحسن7391422211035024

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين علي حسن ابطان7401422211035029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين علي لطيف جواد7411422211035032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين فراس ناظم شكر7421422211035034

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحيدر محمد جويد جبرة هللا7431422211035039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية386.0055.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيزياد طارق علي حسين7441422211035044

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيزياد طارق عوده عمران7451422211035045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيزيد عرفات موسى حمزة7461422211035046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد محمد هادي جبار7471422211035051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسيف حسين علي حسين7481422211035054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسيف عمار شاكر علي7491422211035055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيصادق حسن خلف خزيم7501422211035057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعباس محمد خلف عيال7511422211035065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعباس مهدي وعيد جاسم7521422211035066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد الخالق هالل وحيد عفن7531422211035067

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد الرزاق هالل وحيد عفن7541422211035069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد هللا علي هالل مصحف7551422211035074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي االكبر حسين علي شواي7561422211035077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي جليل سلمان لفته7571422211035078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي عزت عجيل حميد7581422211035090

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي محمد سعود حسين7591422211035096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي مهدي صالح يوسف7601422211035097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد الجواد رضا علي سلمان7611422211035104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد المنتظر نجم عبد كيطان7621422211035105

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد المهدي عماد عارف فرحان7631422211035106

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد رضا مطير حسين7641422211035114

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد زيد حسن كاظم7651422211035115

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد عبد هللا عبد الواحد عبد هللا7661422211035116

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد عدنان طربوش محمد7671422211035117

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد علي لطيف حمادي7681422211035119

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد محمود دايش كاوي7691422211035121

كلية اآلداب/الجامعة العراقية515.0073.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمرتضى يوسف حالوي يوسف7701422211035126

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى جليل مسلم زاير7711422211035129

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى زياد خلف محمد7721422211035130

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى سعد خضير عبد السادة7731422211035132

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى صالح رحيم كاظم7741422211035134

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمقتدى احمد حسون عبيد7751422211035139

كلية القانون/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمقتدى تحسين هادي عبد الحسين7761422211035140

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0063.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمنتظر صباح شايع فاضل7771422211035142

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمنتظر مهدي لفته عايز7781422211035143

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمهيمن حسنين عباس عاجل7791422211035145
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيموسى عبد الحسين حميد مجيد7801422211035150

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0061.71اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيياس احمد ياس منصور7811422211035153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيياسين عبد الوهاب عبد الرزاق جوي7821422211035155

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبييوسف ماجد عبود خماس7831422211035156

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية العراق للبنينادبياحمد فاضل فارس سلمان7841422211036002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86ثانوية العراق للبنينادبيحذيفه شاكر حامد سلومي7851422211036007

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية العراق للبنينادبيشهاب محمد شهاب حمد7861422211036014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت448.0064.00ثانوية العراق للبنينادبيعبد هللا فؤاد صالح حسين7871422211036020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0066.00ثانوية العراق للبنينادبيعالء محسن علي مغيص7881422211036023

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية العراق للبنينادبيعلي غازي صفاء الدين راغب7891422211036026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0065.29ثانوية العراق للبنينادبيعلي كاظم عبيد كاظم7901422211036027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية العراق للبنينادبيعلي منذر ابراهيم علي7911422211036028

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0068.14ثانوية العراق للبنينادبيعمر فؤاد صالح حسين7921422211036030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت487.0069.57ثانوية العراق للبنينادبيمحمد حمزه مطر عباس7931422211036031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية العراق للبنينادبيمهدي عبد الجبار مبارك شكور7941422211036034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياحمد حنون جبر نمر7951422211037001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياحمد عادل جبار عبد7961422211037003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياحمد قاسم جبوري محسن7971422211037004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيامجد مهدي صباح بخيت7981422211037005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيامير علي قاسم خماط7991422211037007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيباقر ضياء لفته جابر8001422211037009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين صادق حيدر كريم8011422211037023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين علي عبد الحسين كاظم8021422211037026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين علي غالي عبد8031422211037027

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين وليد شافي مزعل8041422211037030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر ستار جبار سعد8051422211037031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيرسول رحيم راضي كاطع8061422211037033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد احمد عطيه خلف8071422211037036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعباس جعفر حاتم جعفر8081422211037040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعباس حميد مجيد شرهان8091422211037041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعبد الرحمن حسين عالوي بساس8101422211037042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي سالم جبار محمد8111422211037044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي عادل جعفر كصاب8121422211037047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي عباس جاسم عبيد8131422211037048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي فتحي ذياب شيخان8141422211037050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيفاضل عباس جاسم محمد8151422211037053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيكرار عالء حسين عذيب8161422211037056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمؤمل علي محمد كريم8171422211037057

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد زكي محسن معارج8181422211037060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد طالب جاسم وحيد8191422211037062

كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمرتضى علي حسين احمد8201422211037064
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0067.86ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمصطفى عبد الكريم شوكت كريم8211422211037069

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمصطفى هادي زامل حرب8221422211037070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمقتدى موسى علي منصور8231422211037072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمنتظر جاسم محمد موسى8241422211037073

كلية التربية/الجامعة المستنصرية579.0082.71ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمهند رياض حسن علوان8251422211037075

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد جعفر علي حسين8261422211040001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر جمعة عبيد جابر8271422211040010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحبيب عادل سلمان ضعيف8281422211040012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسن عامر داود محمد8291422211040014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين قاسم سلوم شرهان8301422211040020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين قيس كبر كريدي8311422211040021

كلية اآلداب/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين هيثم عبد الحمزة نجرس8321422211040024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط466.0066.57اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحمزة عدنان حزمان جليب8331422211040025

كلية اآلداب/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحمزة نافع عبد هللا الهيمص8341422211040026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحيدر كريم دعدوش فرحان8351422211040029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسرمد عباس خلف فريح8361422211040035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبيصادق عجيل حربي سلومي8371422211040038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي محمد عبيد جابر8381422211040057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبيفاضل عباس يصغ محمد8391422211040060

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكاظم كريم محمد جاسم8401422211040064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار رغيف يبارة كطافة8411422211040065

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار عبد الكريم رسن حسن8421422211040066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد الباقر هاشم محمود سرحان8431422211040068

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد حافظ كامل مرزا8441422211040071

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد قاسم عبد الحسين جلوب8451422211040073

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمرتضى رحيم عبيس حميد8461422211040075

كلية اآلداب/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمرتضى محمد نصيف جاسم8471422211040076

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمزهر غازي كريدي سلمان8481422211040078

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط479.0068.43اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمقتدى صفاء عواد كاظم8491422211040080

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية اسد بغداد للبنينادبينبيل سالم عطب دبيان8501422211040086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0072.57اعدادية اسد بغداد للبنينادبيوسام غانم كريم قنديل8511422211040090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيأنور معن محمد حسن8521422211041001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد نهاد احمد علي8531422211041008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيجاسم عبد الحميد جاسم ابو الهني8541422211041015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن سمير هاشم خلف8551422211041017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن غازي صاحب مجيد8561422211041018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين رائد كاظم متعب8571422211041024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين رحيم مكلف حسن8581422211041025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين محمد حسن ثجيل8591422211041028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر باسم مزهر الزم8601422211041031

كلية االعالم/جامعة ذي قار421.0060.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر حسن محيبس مريوش8611422211041033
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيرسول ماجد عباس جار هللا8621422211041036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد حسين عبد هللا زامل8631422211041038

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد عبد حنون مناتي8641422211041040

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد عالء لطيف جاسم8651422211041043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد محمد جادم حسين8661422211041044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد منصور صالح صيوان8671422211041045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد هادي شرهان فنجان8681422211041047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسيف احمد شرموخ علي8691422211041048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس جامل جاسم عزوز8701422211041051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس حسين عطيه كاطع8711422211041053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس داخل ناصر محيسن8721422211041054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد االعلى صابر قاسم ضمد8731422211041055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي جواد كاظم اسمير8741422211041059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسن موحان جالد8751422211041060

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسين علي عبد8761422211041062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي صباح كامل نصيف8771422211041065

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي محمد نعيم محيسن8781422211041067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي هادي محسن خضير8791422211041068

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعيسى علي هليل غضيب8801422211041070

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار حيدر هنيدي حسن8811422211041075

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار ضياء عسكر جحيل8821422211041079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار محمد حسين عباس8831422211041082

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0062.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد الصادق جعفر دشر عطيه8841422211041085

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد رحيم شناوه صالح8851422211041087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية583.0083.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد صباح كاظم محمد8861422211041089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد قاسم عبد خنجر8871422211041094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد قاسم محسن جبر8881422211041095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمرتضى وسام عوده عبد علي8891422211041097

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى باسم فليح سلمان8901422211041100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى جواد جاسم خريبط8911422211041101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى صالح حسن فرج8921422211041103

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى عدنان احمود عبد النبي8931422211041105

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى علي كاظم هاشم8941422211041106

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة454.0064.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمقتدى صفاء حسين علي8951422211041109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر ضياء عسكر جحيل8961422211041112

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل617.0088.14اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر عباس الزم حاجي8971422211041113

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر عباس ناصر فارس8981422211041114

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر علي جاسم جبار8991422211041115

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية ابن خلدون للبنينادبيموسى جعفر خضير نعيمه9001422211041122

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد عباس مطلك حسين9011422211042002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسن حميد علوان جبر9021422211042008

232 من 22صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين علي عباس علي9031422211042012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين لفتة كريم عزيز9041422211042015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيحسين مصطفى حسين علي9051422211042016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيسجاد حسين عبد الحسن لفته9061422211042018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد الكريم ماجد كزار ورد9071422211042023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي حسين كاظم سلمان9081422211042026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد عامر محمد لفته9091422211042031

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد علي احمد عطوان موسى9101422211042032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد علي صدام عامر عبد9111422211042033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد فيصل حسن سريح9121422211042034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد كاظم سلمان شمخي9131422211042035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد مالك نسيم فاضل9141422211042036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد موسى محمد كاظم9151422211042037

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد ناظم كزار ورد9161422211042038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد نبيل مغير كريم9171422211042039

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبيمصطفى صالح كاظم عويص9181422211042042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنينادبييوسف ماجد كزار ورد9191422211042048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية الفاروق للبنينادبيأثير باسم اسماعيل مصطفى9201422211043001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية الفاروق للبنينادبيايهاب احمد حسون جياد9211422211043003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0068.86ثانوية الفاروق للبنينادبيثامر حسين علي شالل9221422211043004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الفاروق للبنينادبيحسن رحيم عبد الحسن ضمد9231422211043005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الفاروق للبنينادبيحسين حيدر محمد عبد النبي9241422211043009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية الفاروق للبنينادبيحسين عدنان عبد حرز9251422211043010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية الفاروق للبنينادبيحيدر رسول ثابت محمد9261422211043012

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الفاروق للبنينادبيسجاد خالد مالك حمزه9271422211043014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية الفاروق للبنينادبيسرمد احمد عبد ساجت9281422211043015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية الفاروق للبنينادبيعلي حسن شهاب احمد9291422211043022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الفاروق للبنينادبيعلي رائد عبد الستار نايف9301422211043023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الفاروق للبنينادبيعلي محسن جلوب كمر9311422211043026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الفاروق للبنينادبيعمر خضير عباس صالح9321422211043028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الفاروق للبنينادبيمؤمل حسن نغماش مهدي9331422211043031

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد علي حسن وحيد9341422211043034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الفاروق للبنينادبيمرتضى طالب مخيلف سويلم9351422211043035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد اياد ضاري شجاع9361422211044004

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد حامد عباس عداي9371422211044006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد ذياب زغير خلف9381422211044008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد علي حسين كاظم9391422211044010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد نعيم خليفة كاظم9401422211044012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية شفق النور للبنينادبيامير احمد عباس سهيل9411422211044015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية شفق النور للبنينادبيايوب كريم محسن شمخي9421422211044017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية شفق النور للبنينادبيبرهان محمود صالح احمد9431422211044020
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية شفق النور للبنينادبيجعفر احمد ضمد كاظم9441422211044021

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية شفق النور للبنينادبيجالل مصطفى زكي شهاب9451422211044022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن خالد حمد ديوان9461422211044026

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن ضياء خميس جبر9471422211044028

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين اياد جاسم محمد9481422211044031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين حيدر فائق عباس9491422211044032

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين علي كاظم مطر9501422211044034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين كاظم جبر مطرود9511422211044035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين وسام محمد عباس9521422211044038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية شفق النور للبنينادبيحيدر جليل ابراهيم محمد9531422211044039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية شفق النور للبنينادبيرامي نزار عبد الحسين عبد هللا9541422211044044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد احمد سلمان حسن9551422211044048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد شعالن خضير سفيح9561422211044050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0064.43اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد عالء كاظم خماس9571422211044051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية شفق النور للبنينادبيطارق رعد شاكر حمود9581422211044052

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية شفق النور للبنينادبيطه رحمان خضير علي9591422211044053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد هللا احمد سلمان علوان9601422211044058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد هللا سمير عباس صالح9611422211044059

قسم االعالم-كلية اآلداب/جامعة واسط433.0061.86اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي حبيب محسن اسماعيل9621422211044064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي محمد عبد صبر9631422211044070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية شفق النور للبنينادبيعمار مازن عبد حسن9641422211044071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية شفق النور للبنينادبيمؤمل مؤيد عزيز محمد9651422211044076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0068.57اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد قاسم عباس حنون9661422211044083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى احمد ضمد كاظم9671422211044086

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى حسن محسن عودة9681422211044087

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى دحام يونس عصفور9691422211044088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى عبد الواحد حزيم الزم9701422211044090

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى وسام جبار حسن9711422211044091

كلية اآلداب/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى يوسف جعفر موسى9721422211044095

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية شفق النور للبنينادبيمقتدى عبد الحسين بندر مغير9731422211044096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية شفق النور للبنينادبيموسى مصطفى هادي موسى9741422211044097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية النسور للبنينادبيابراهيم احمد حسن لفته9751422211045001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية النسور للبنينادبياحمد جاسم حرز جبر9761422211045003

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية النسور للبنينادبياحمد خالد عوده مطلك9771422211045004

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية النسور للبنينادبياحمد عباس سعد فرحان9781422211045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية النسور للبنينادبياحمد كريم شياع هدال9791422211045007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية النسور للبنينادبياركان محمد هاشم حسين9801422211045008

كلية االعالم/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية النسور للبنينادبيجعفر رحيم عبد حلو9811422211045012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية النسور للبنينادبيجعفر سالم حسان سعد9821422211045013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية النسور للبنينادبيحسين حسن هادي محمود9831422211045019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية النسور للبنينادبيعباس رياض مغتاض حمود9841422211045030
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية النسور للبنينادبيعبد هللا هادي خلف ابراهيم9851422211045036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية النسور للبنينادبيعظيم صبري حميد عودة9861422211045037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل514.0073.43اعدادية النسور للبنينادبيعقيل أحمد حر طعمه9871422211045038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية النسور للبنينادبيعلي الكرار احمد علي حسين9881422211045040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية النسور للبنينادبيعلي امين كريم محمد9891422211045041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0064.29اعدادية النسور للبنينادبيعلي حسن سلمان صويعد9901422211045042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0073.86اعدادية النسور للبنينادبيعلي حسين حريجه سلمان9911422211045043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية النسور للبنينادبيعلي داود سلمان عبد9921422211045045

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية602.0086.00اعدادية النسور للبنينادبيعلي ستار عبد حسن9931422211045046

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية النسور للبنينادبيعلي عبد الكريم عجه حطاب9941422211045048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية النسور للبنينادبيعلي محمد شهيب حميد9951422211045049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية النسور للبنينادبيعلي محمد محيبس فهد9961422211045050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0071.86اعدادية النسور للبنينادبيعمار نصر حميد خماس9971422211045052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية النسور للبنينادبيفضل عباس عبد علي9981422211045053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية النسور للبنينادبيكرار احمد جبار خالطي9991422211045054

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية النسور للبنينادبيمحسن أسعد محسن الزم10001422211045055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية النسور للبنينادبيمحمد جواد كاظم سعد10011422211045057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية النسور للبنينادبيمحمد ستار داخل غائب10021422211045058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية النسور للبنينادبيمحمد علي سفيح حسن خالد10031422211045060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية النسور للبنينادبيمحمد نجم عبود جاسم10041422211045061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية النسور للبنينادبيمرتضى محمد علي حمود10051422211045064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية النسور للبنينادبيمصطفى فالح حسن عناد10061422211045069

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية النسور للبنينادبيمصطفى منعم جاسم شريجي10071422211045070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية النسور للبنينادبيوسام ناظم عباس الزم10081422211045075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية النسور للبنينادبيياسين محسن دويج حمد10091422211045076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية النسور للبنينادبييوسف رحيم طاهر زغير10101422211045077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى632.0090.29اعدادية النسور للبنينادبييوسف منعم خضير كاظم10111422211045078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد حيدر خليل حسن10121422211046001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد محمد حسين محمد10131422211046004

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية الصفاء للبنينادبيحسن احمد شنين عذاب10141422211046009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29ثانوية الصفاء للبنينادبيحسن علي زيارة فرج10151422211046010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الصفاء للبنينادبيطيف علي حنظل مرود10161422211046026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية الصفاء للبنينادبيعباس علي عوده فرج10171422211046030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الصفاء للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد داخل10181422211046031

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي رضا غضبان شذر10191422211046041

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الصفاء للبنينادبيفؤاد فؤاد نوري جاسم10201422211046045

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الصفاء للبنينادبيفضل خالد الزم حسن10211422211046046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد حسين محمد زبون10221422211046055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد صادق عبد نعيس10231422211046057

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمود محمد فالح محمود10241422211046061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الصفاء للبنينادبيمرتضى قاسم فاخر طاهر10251422211046063
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كلية اللغات/جامعة الكوفة437.0062.43ثانوية الصفاء للبنينادبيمصطفى خالد جلوب جبر10261422211046065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الصفاء للبنينادبيمصطفى محمد صدام مسير10271422211046068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية الصفاء للبنينادبيمنتظر ثامر رسن عبد الحسين10281422211046070

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد صفاء كاظم سعيد10291422211047005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد صالح حسن محمد10301422211047006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد قاسم عبد الزهره كريم10311422211047007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد مشتاق طالب حطاب10321422211047008

كلية الحقوق/جامعة النهرين644.0092.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسن عادل ناصر عبد الحسن10331422211047012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر433.0061.86اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين عالء هادي مدهوش10341422211047016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيرضا حيدر سلطان سلمان10351422211047022

كلية القانون/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيزين العابدين خليل جودة منشد10361422211047024

كلية االعالم/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية الشاكرين للبنينادبيسجاد احمد محل مطر10371422211047025

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيسجاد طاهر صفر عبد الرحمن10381422211047026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0068.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا رعد علي عبود10391422211047033

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا علي محمد العيبي10401422211047035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا عماد صفر سلمان10411422211047036

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي حيدر شهيد هادي10421422211047044

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي ميثم ماجد تقي10431422211047050

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر احمد محل مطر10441422211047051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية الشاكرين للبنينادبيغدير ضياء خليل جعفر10451422211047052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيكامل ثائر ثامر طاهر10461422211047054

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد اموري فاضل حسن10471422211047057

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد باقر حسام محسن مالح10481422211047058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد رسول رياض حميد حسان10491422211047059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد علي غالب كاظم عواد10501422211047061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد علي ميثم جبار عبد10511422211047062

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية446.0063.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى حميد لطيف حميد10521422211047065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى مشتاق زامل جاسم10531422211047067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيمقتدى هاشم محسن مطشر10541422211047069

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيياسر عمار حميد باني10551422211047075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف حيدر ربيع عارف10561422211047077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيأمجاد طالب روضان خستاوي10571422211048001

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيامير محمد جاسم عليوي10581422211048003

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين فاضل صالح مهدي10591422211048010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين يوسف شنين عليوي10601422211048012

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر سعد محمد حسين10611422211048016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر شريف جاسم هويدي10621422211048017

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر علي حسن مذخور10631422211048019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0072.14اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر قيس جاسم حسن10641422211048020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيرسول عبيد مجلي هليل10651422211048022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد عزيز حزام عذاب10661422211048025
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعباس فضل حسين علوان10671422211048032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي حسين علي حسين10681422211048043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي عقيل حسين عليوي10691422211048045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي محمد خضير كمر10701422211048047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعمران هاشم خلف طه10711422211048049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكرار عباس محمد جاسم10721422211048051

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكرار فرحان مهدي بريسم10731422211048052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمؤمل حسن سويلم مويح10741422211048053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمؤمل نبيل معلو طوكان10751422211048054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد عدنان حسين لفتة10761422211048061

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمهدي جويد جاسم علي10771422211048074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية حجر بن عدي للبنينادبييعقوب نصر مهدي علوان10781422211048076

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية طه للبنينادبيابو الفضل علي حميد غضبان10791422211049002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43اعدادية طه للبنينادبياحمد خضر سالم ناجي10801422211049004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0060.57اعدادية طه للبنينادبياحمد طه عبد حسين10811422211049006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية طه للبنينادبياحمد علي احمد عبده10821422211049007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية طه للبنينادبياحمد عماد عدنان احمد10831422211049008

كلية اللغات/جامعة الكوفة461.0065.86اعدادية طه للبنينادبياحمد هشام سمير محمود10841422211049012

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0064.86اعدادية طه للبنينادبيالحسن اسامه عبد طارش10851422211049014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية طه للبنينادبيبالل حسين كاظم دنان10861422211049018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية طه للبنينادبيثامر محمد هاشم محمد10871422211049019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية طه للبنينادبيحر محمد يونس عبد10881422211049020

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية طه للبنينادبيحسن خلدون وفي ياسر10891422211049021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية طه للبنينادبيحسين السيد احمد السيد10901422211049023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية طه للبنينادبيحسين رعد عباس حمزه10911422211049024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية طه للبنينادبيحسين عداد سيد شايع10921422211049027

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية طه للبنينادبيحسين منذر حسين اسماعيل10931422211049031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية طه للبنينادبيحيدر جاسم حسن مريوش10941422211049033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية طه للبنينادبيحيدر حسين عبد هللا جياد10951422211049034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار484.0069.14اعدادية طه للبنينادبيحيدر كفاح سلمان حسين10961422211049037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية طه للبنينادبيزين العابدين ليث ناجح عباس10971422211049039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية طه للبنينادبيسجاد سمير عطه حسن10981422211049041

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية428.0061.14اعدادية طه للبنينادبيسيف حسين محمد عبد علي10991422211049047

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية طه للبنينادبيسيف علي مزهر عبد هللا11001422211049049

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية طه للبنينادبيسيف وحيد جاسم كاظم11011422211049050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية طه للبنينادبيصادق حيدر هاشم عطيه11021422211049051

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية طه للبنينادبيطالب عبد الكريم خليل علوان11031422211049053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية طه للبنينادبيعباس فاضل عباس منصور11041422211049056

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية طه للبنينادبيعبد هللا نصير جواد عباس11051422211049063

كلية اآلداب/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية طه للبنينادبيعبد المهيمن طه عبد الحسين كاظم11061422211049064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية طه للبنينادبيعلي ضياء مظفر جابر11071422211049072
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كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية طه للبنينادبيعلي عامر سلمان محمود11081422211049074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية طه للبنينادبيعلي محمد لطيف محمود11091422211049076

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة456.0065.14اعدادية طه للبنينادبيعمار كاظم ناجي جار هللا11101422211049078

كلية اآلداب/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية طه للبنينادبيكرار سالم يعقوب ميرولي11111422211049083

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية طه للبنينادبيكرار هيثم عبد طعمه11121422211049085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية طه للبنينادبيمحمد حسن حمد محسن11131422211049092

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية طه للبنينادبيمحمد عبد الحسين خلوف حزيم11141422211049096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية طه للبنينادبيمرتضى حميد رومي سبهان11151422211049102

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية طه للبنينادبيمرتضى خالد حسين مطر11161422211049103

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية طه للبنينادبيمرتضى عباس شواي بطي11171422211049104

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية طه للبنينادبيمرتضى مضر جبار عبد11181422211049105

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية طه للبنينادبيمصطفى فاضل شرهان حافظ11191422211049113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية طه للبنينادبيمصطفى مؤيد عبد محمد11201422211049115

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية طه للبنينادبيموسى عباس قاسم عباس11211422211049119

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية طه للبنينادبينور الدين عباس عزيز سعيد11221422211049121

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية طه للبنينادبييوسف عادل حميد كاظم11231422211049124

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيابراهيم فيصل غازي لعيبي11241422211051002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيالعباس علي عباس فارس11251422211051003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيامير احمد سهيل نجم11261422211051005

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيايهاب علي مجيد عباس11271422211051006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين حسن عبد الواحد خلف11281422211051009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين محمد محمود ريحان11291422211051010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين محمد مهدي عمران11301422211051011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين هادي مهدي حسون11311422211051012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيرضا جاسم محمد جاسم11321422211051017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعباس كريم حامد كريم11331422211051021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين612.0087.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعباس هشام حمد خلف11341422211051022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد كرم11351422211051024

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي الكرار محمد قاسم محمد11361422211051029

كلية اللغات/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعيسى حيدر جبار صياح11371422211051038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد حيدر كامل طه11381422211051044

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمنتظر حامد ابراهيم عبد الكريم11391422211051050

كلية اللغات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبينور ثائر عباس عبيد11401422211051053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيياسر عبد الرسول حميد راضي11411422211051054

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيعلي احمد عبد الرضا بدن11421422213008007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنينادبيالحارث عماد محمود جواد11431422213011001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنينادبيخطاب فريد مجبل حسين11441422213011002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنينادبينوزاد رائد عاصي احمد11451422213011005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الرسل االهلية للبنينادبيحيدر حسين عليوي ناصر11461422213024001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الرسل االهلية للبنينادبيمصطفى فاضل حسين وزير11471422213024004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءادبيعباس خالد داخل سلمان11481422213025006
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كلية اآلداب/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينادبيالحر كاظم مطر فليح11491422213027003

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينادبيعبد الوهاب ثامر كاظم ابراهيم11501422213027005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية الحر االهلية للبنينادبيعلي جهاد حسين لفته11511422213035003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية الحر االهلية للبنينادبيمحمد جهاد حسين لفته11521422213035004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيحسن ثائر بكر كاظم11531422213037001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيحسين سعدي اليج محسن11541422213037003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيسجاد جاسم محمد باقر11551422213037004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86ثانوية االنوار االهلية للبنينادبيعلي حيدر سالم فيصل11561422213037007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية امير البيان االهلية للبنينادبياحمد بشير حمود سالم11571422213039001

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك466.0066.57ثانوية امير البيان االهلية للبنينادبيامير لؤي ناصر والي11581422213039002

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية امير البيان االهلية للبنينادبيعلي عبد الزهرة عبود حمدان11591422213039005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية امير البيان االهلية للبنينادبيمحمد باقر حسين محمد جبر11601422213039007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57ثانوية امير البيان االهلية للبنينادبيمحمد جاسم مجبل عبيد11611422213039008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية امير البيان االهلية للبنينادبيمصطفى علي حاتم علي11621422213039009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية سما اوروك االهلية للبنينادبيسالم محمد سالم محمد11631422213043001

كلية اآلداب/جامعة واسط451.0064.43اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمروان داود ياسين محمد11641422215001030

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد صفاء حسن جلود11651422215002004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين عالء حسن حافظ11661422215002009

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسين سعد عباس حليفي11671422215003002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيسيف عبد الخالق فرج صفر11681422215003004

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل450.0064.29 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبياحمد شهاب احمد شيخ سعيد11691422215004002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0060.00 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيمحمد سعد عزيز عبد الواحد11701422215004011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية المدائن المسائية للبنينادبياحمد ابراهيم خزعل صبر11711422215005001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيحميد عجمي زيدان رثيع11721422215005004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيقحطان عدنان مرداس صالح11731422215005007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيمحمد جواد كاظم حبيب11741422215005008

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيمحمد عماد حسين علي11751422215005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيمرتضى فالح عيسى حمود11761422215005011

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيمصطفى عدنان بدر لوشي11771422215005012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية المدائن المسائية للبنينادبييونس رحيم محمود حسين11781422215005014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية االنصار المسائية للبنينادبياحمد فاضل حسن خيري11791422215006004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحسين قيس طارش مصيفي11801422215006010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0069.71اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحيدر علي حمود عمار11811422215006012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيحيدر علي مويع محمد11821422215006013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيسجاد جعفر عكله جاسم11831422215006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0073.43اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيسيف وسام رحمان كمر11841422215006019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيعباس فرج محيبس طرخم11851422215006021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيعلي فرحان كوكز مطر11861422215006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيعلي هادي جباري مري11871422215006032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيكرار تموز زاجي مطلك11881422215006034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيمرتضى ريسان خلف عوض11891422215006040
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيمرتضى علي بدر كمر11901422215006042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيمرتضى علي جباره ايتيم11911422215006043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0066.29اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيمقتدى عبد الرحمن منعم بخيت11921422215006045

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية االنصار المسائية للبنينادبيمنتظر محمد طراد خلف11931422215006047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيحسن يحيى عبد الحسن مصطفى11941422215007004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيحيدر نجم عبد الزهره ادعير11951422215007008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيعالء اسماعيل يوسف حبيب11961422215007013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0073.86ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيعلي ممدوح خليف ساجت11971422215007016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيكرار سعد حسين كاظم11981422215007019

كلية اآلداب/جامعة واسط441.0063.00ثانوية الغدير المسائية للبنينادبياحمد كريم فاضل مزهر11991422215008001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيحسين علي ثجيل ذهب12001422215008004

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيرضا كاظم عبار محسن12011422215008008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيعبد القادر قاسم محمود دعدوش12021422215008012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية بغداد المسائية للبنينادبياسد علي حمود بخيت12031422215009003

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيباقر ثامر داود سلمان12041422215009004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيزيد حميد صعيب جبره هللا12051422215009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسجاد كاظم خضر حسن12061422215009025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسراج المصطفى اسعد عبد الصاحب خيال12071422215009026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي حسين مزعل جرو12081422215009040

كلية اللغات/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي عقيل نجم عبد12091422215009043

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيكرار علي عبد الحسين ناصر12101422215009049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيموسى حسين شاكر لفته12111422215009066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0061.00ثانوية زيونة المسائية للبنينادبياسامة احسان خطاب عمر12121422215010002

كلية اللغات/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيحسن محمد عبد الكاظم عباس12131422215010004

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيزين العابدين عالء عبد االمير كاظم12141422215010007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعباس علي هادي محسن12151422215010008

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0063.71ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيكرار حسين غازي سلمان12161422215010009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية574.0082.00ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيامير مظفر جاسم محمد12171422215011002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيجابر ستار جابر علي12181422215011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمحمد قاسم مهدي محمد12191422215011013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية المهند المسائية للبنينادبيحيدر صباح صاحب عبد هللا12201422215012006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية المهند المسائية للبنينادبيحيدر محمد علي كلوز12211422215012007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد سلمان خشان حمزه12221422215012009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعبد هللا ماجد جعفر حسين12231422215012012

كلية االعالم/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي عمر علي عباس12241422215012013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد سالم حياوي زغير12251422215012017

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية التفاؤل المختلطةادبياحمد سلمان محمد جاسم12261422217001001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية389.0055.57ثانوية التفاؤل المختلطةادبيبكر ياسين عبد هللا محمد12271422217001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي حسين عبد الرحمن محمد12281422217001006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكريم حاتم كريم شعالن12291422217001009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد رعد محمد صالح12301422217001010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمصطفى عايد زوين حمادي12311422217001012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43الخارجيونادبياحمد علي كاظم داغر12321422218001048

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86الخارجيونادبياحمد فاضل حيدر كريم12331422218001053

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29الخارجيونادبيالحسن نصير عبد علي12341422218001092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86الخارجيونادبيحيدر عماد عبد الكريم محسن12351422218001246

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0075.29الخارجيونادبيحيدر محسن كاظم عليوي12361422218001251

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00الخارجيونادبيالسجاد عمار سلمان فريح12371422218001311

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00الخارجيونادبيسيف عبد الحسن عويد عطية12381422218001341

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86الخارجيونادبيعبد الخالق عماد عبود علي12391422218001408

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43الخارجيونادبيعبد هللا حسين مطير راضي12401422218001415

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86الخارجيونادبيعدنان سالم لفته عبعوب12411422218001429

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14الخارجيونادبيعلي حسين جريان حمزه12421422218001473

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43الخارجيونادبيعلي ضياء عبد الحسين خريبط12431422218001495

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية588.0084.00الخارجيونادبيكرار هاشم زيدان جماغ12441422218001609

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00الخارجيونادبيمؤمل عباس محمد زبون12451422218001625

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43الخارجيونادبيمحمد جالل محمد ناصر12461422218001647

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86الخارجيونادبيمحمد سعدون كلوش خلف12471422218001670

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57الخارجيونادبيمصطفى سعدي عبد الجبار عبود12481422218001756

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43الخارجيونادبيمصطفى عبد الكريم فتحي موسى12491422218001764

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86الخارجيونادبينبيل محمد خماط كمر12501422218001822

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57الخارجيونادبييوسف غالي عبد علي12511422218001857

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14الخارجيونادبياحمد قصي عبد الصاحب كاظم12521422218001866

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0065.86الخارجيونادبياحمد سمير احمد محمود12531422218001869

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29الخارجيونادبياحمد راضي محمد عجب12541422218001870

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياسراء فاهم عبد الحمزه عباس12551422222002002

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياسماء كريم نعيم حسن12561422222002003

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياسيل حميد رحمان غاوي12571422222002005

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيامنه محمد كاطع عبد12581422222002008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيانوار سلمان عبد غضيب12591422222002010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء جاسم حمزه عبد الحسين12601422222002013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء عباس عبد الحسين حسن12611422222002014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية573.0081.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيدموع عالء محسن زغير12621422222002015

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرقيه علي ناهي موسى12631422222002016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية625.0089.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حسن طاهر مطيلب12641422222002017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء محمد جعفر علي12651422222002020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب جبار تلف جربوع12661422222002021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب رزاق حمود جبر12671422222002022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب عبد الحمزه رزاق شرهان12681422222002024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب عدنان مهدي صالح12691422222002026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب عقيل صباح محمود12701422222002027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب نجم عبد لويزم12711422222002028
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه حامد طارش حسن12721422222002030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينه سالم مهدي حمود12731422222002031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيساره مهند هاشم عبيد12741422222002033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيشهد حيدر حمود شامل12751422222002035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيضحى مهند علوان جواد12761422222002037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيغيداء محمد يدام كاظم12771422222002038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه حسين علي جبار12781422222002040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه محمد علي داود12791422222002041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية551.0078.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيكافي مهدي حسين غضيب12801422222002042

كلية االعالم/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمروة ضياء محمد طه12811422222002043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم ستار جبار علوان12821422222002044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيموده قيس فليح حسن12831422222002045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينبأ صباح خيري عمران12841422222002046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينبأ طارق نصيف جاسم12851422222002047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور اياد نوماس مطر12861422222002048

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور عباس طراد عبيد12871422222002050

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور علي امثال زبون12881422222002051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور علي سلمان جواد12891422222002052

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهبه عواد شندي سلمان12901422222002054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبييقين سامي عبد الساده حسون12911422222002057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيآمنه جليل خميس عبد هللا12921422222003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية385.0055.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيآيه سعد طه صالح12931422222003002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياالء فخري رحيم سالم12941422222003009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيانس طاهر عبد المحسن حسين12951422222003013

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيانعام ثامر مراح صالح12961422222003014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه خيري عبد الحمزه عليوي12971422222003017

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه محمد صالح ضاحي12981422222003021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515.0073.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبلسم حازم عباس جسام12991422222003023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبلسم عباس علوان خضير13001422222003024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبنين رعد طعمه عجيل13011422222003025

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية534.0076.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك صالح مهدي حسون13021422222003030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيجليله جاسم عطا هللا عاصي13031422222003034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيحوراء بشير حسون محمد13041422222003037

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدانيه عبد الرزاق علي رزوقي13051422222003042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدنيا محمد علي جلوب13061422222003043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدينا لفته حمزه حسين13071422222003044

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرانيه رزاق رشيد عليوي13081422222003045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرحمه احمد رشيد وادي13091422222003047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرحمه خضير بدر خلف13101422222003048

كلية االعالم/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرحمه مازن عبود كشكول13111422222003049

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل احمد عبد الرزاق لفته13121422222003050
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرفل مؤيد صالح الدين منصور13131422222003051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرقيه تحسين علي سلمان13141422222003052

كلية القانون/الجامعة المستنصرية637.0091.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرنا سبتي جمعه حميد13151422222003054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرنا صادق جاسم محمد13161422222003055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرنده محمد جابر فرحان13171422222003056

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيريام محمد مشيوح عليوي13181422222003058

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزبيده لطيف عبود محمد13191422222003059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب صالح حسن محمد13201422222003064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب محمد حسين صالح13211422222003066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينه سمير علي بحر13221422222003068

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى غنام احمد عاصي13231422222003072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسحر مؤيد جاسم محمد13241422222003073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسرور صالح جاسم حسن13251422222003074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسها داود سلمان خلف13261422222003075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشهد فالح مهدي صالح13271422222003077

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى سمير جميل كويم13281422222003084

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى صدام سلمان عبود13291422222003085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه محسن علي حميد13301422222003087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه محمد جميل محمد13311422222003088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيعذراء احمد جاسم مطر13321422222003089

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيغفران سليم عباس سالم13331422222003091

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه رحيم عزيز حمود13341422222003093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيقبس خالد هاشم خميس13351422222003098

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيماري سلمان حمد علي13361422222003100

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيماريه صالح خليل صالح13371422222003101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم جاسم محمود محمد13381422222003104

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم زاهد علي حسين13391422222003107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم عمران حمدان شندل13401422222003108

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم محمد علي سلمان13411422222003109

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمنار سيف احمد موازي13421422222003110

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمنار قاسم محمد عباس13431422222003111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمها يوسف غركان حمود13441422222003112

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيميسره سعد خضير زرزور13451422222003114

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينادين سامي محمد عبد13461422222003116

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينغم فراس خليف حسن13471422222003123

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور حسين علي حسين13481422222003125

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور عامر محمد عبد13491422222003126

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينوران عاشور عليوي صالح13501422222003127

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر علوان ذياب حايف13511422222003128

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهبه هللا حسين حمود نصار13521422222003129

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهند فالح حسن احمد13531422222003131
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيورود باسم كريم حميد13541422222003133

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيياسمين سعد عبيد عبد هللا13551422222003135

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية حطين للبناتادبياالء رفعت صبري مجبل13561422222004002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية حطين للبناتادبيديار صائب جواد عبد علي13571422222004007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية532.0076.00ثانوية حطين للبناتادبيرفل حازم عاتي علي13581422222004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء517.0073.86ثانوية حطين للبناتادبيزهراء تركي جليل نعيمة13591422222004010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية حطين للبناتادبيزهراء محمد راضي عباس13601422222004012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية حطين للبناتادبيسجى حسين علوان جاسم13611422222004015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية حطين للبناتادبيسكينة هاني صاحب نعمة13621422222004016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية حطين للبناتادبيشيالن حاتم نعمان محمود13631422222004017

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية حطين للبناتادبيغفران حاتم نعمان محمود13641422222004019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية حطين للبناتادبيمريم حكيم اسماعيل مطير13651422222004024

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية حطين للبناتادبيمريم محمد راضي جبير13661422222004025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية حطين للبناتادبينور الهدى حازم سالم رويح13671422222004029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية605.0086.43ثانوية حطين للبناتادبينور رعد باسل سعيد13681422222004030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية حطين للبناتادبيهديل محسن زويد زغير13691422222004033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية االبتهال للبناتادبيايه صالح سليم خماس13701422222005002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية االبتهال للبناتادبيرقيه حسين عبد علي كاظم13711422222005005

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية368.0052.57ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب سالم عجمي شبيب13721422222005006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية االبتهال للبناتادبيطيبه حافظ كريم عواد13731422222005007

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية االبتهال للبناتادبيكوثر محمد جاسم عليوي13741422222005008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية فدك للبناتادبيايناس سعدون حسن عبد علي13751422222006003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية فدك للبناتادبيأيه احمد حريز كيطان13761422222006005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية فدك للبناتادبيبتول قاسم كريم عبد الرحمن13771422222006009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية فدك للبناتادبيبتول مسلم مجيد صادق13781422222006010

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية فدك للبناتادبيبراء عصام مجيد علي13791422222006011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية فدك للبناتادبيبنين عادل عبد الرضا سواك13801422222006014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية فدك للبناتادبيتبارك حسن رمضان صالح13811422222006018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية فدك للبناتادبيتبارك هيثم حميد شاهر13821422222006020

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية فدك للبناتادبيحنان وعد بالسم محمد13831422222006021

كلية القانون/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية فدك للبناتادبيحنين مؤيد عبدي داود13841422222006022

كلية الحقوق/جامعة النهرين644.0092.00اعدادية فدك للبناتادبيحوراء علي مكطوف طاهر13851422222006023

كلية االعالم/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية فدك للبناتادبيرسل عامر منصور عبد13861422222006025

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية فدك للبناتادبيرقيه ثائر كريم فهد13871422222006026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية فدك للبناتادبيزهراء حيدر لطيف سلمان13881422222006029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية فدك للبناتادبيزهراء ستار خلف كاظم13891422222006031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية فدك للبناتادبيزهراء عصام مجيد علي13901422222006033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية فدك للبناتادبيزينب عباس سلومي كيطان13911422222006037

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية فدك للبناتادبيزينب علي جاسم حميدي13921422222006038

كلية االعالم/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية فدك للبناتادبيزينب علي مفيد عبد الرزاق13931422222006039

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية فدك للبناتادبيزينب كريم مهدي ارحيمه13941422222006040
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية فدك للبناتادبيزينب محمد سلمان فهد13951422222006043

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية فدك للبناتادبيساره صدام مدلول حاجم13961422222006045

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية فدك للبناتادبيسرى طارق كريم منصور13971422222006048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية فدك للبناتادبيشهد بابل عبد الواحد سلطان13981422222006050

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية فدك للبناتادبيشهد حسين محمد حسين13991422222006051

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية فدك للبناتادبيغفران محمد جناني منذور14001422222006057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه عبد الحسن حميد ارحيمه14011422222006062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه علي حوشي جبر14021422222006063

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه مهند صباح حسن14031422222006064

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه هاشم محمد زوره14041422222006065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية فدك للبناتادبيفدك الزهراء حيدر عبد االمير ساجت14051422222006067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية فدك للبناتادبيمريم أحمد طه غضبان14061422222006071

كلية اآلداب/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية فدك للبناتادبيمريم حسين عبد الوالي ثجيل14071422222006072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية فدك للبناتادبيمريم زهير زغير باقر14081422222006073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية فدك للبناتادبيمريم قيس قاسم انتيشه14091422222006075

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية فدك للبناتادبيمريم كاوة خداداد حاجي14101422222006076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية فدك للبناتادبيمريم مسلم فرحان حسين14111422222006077

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية فدك للبناتادبيمريم ياس كاظم حمود14121422222006079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية فدك للبناتادبيمالك باسم محمد عباس14131422222006080

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية فدك للبناتادبيمالك محمد اكرم احمد14141422222006081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية فدك للبناتادبينبأ احمد حمزه ديوان14151422222006084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية فدك للبناتادبينبأ علي جاسم محيسن14161422222006085

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية فدك للبناتادبينرجس حسن رمضان صالح14171422222006087

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيآيه ستار جبار شايع14181422222007002

كلية القانون/جامعة بغداد690.0098.57 تموز للبنات14ثانوية ادبياالء مازن قاسم جبر14191422222007004

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43 تموز للبنات14ثانوية ادبيبنين عبد الكريم هتلر هاشم14201422222007006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14 تموز للبنات14ثانوية ادبيحوراء حميد حسين حسن14211422222007009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29 تموز للبنات14ثانوية ادبيرقيه سلمان صادق جليل14221422222007010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57 تموز للبنات14ثانوية ادبيرقيه عمار ناصر جاسم14231422222007012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43 تموز للبنات14ثانوية ادبيزهراء عبد الحميد عوده سلمان14241422222007015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14 تموز للبنات14ثانوية ادبيزينب علي فرحان زبون14251422222007018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14 تموز للبنات14ثانوية ادبيساره حامد منور ثابت14261422222007020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71 تموز للبنات14ثانوية ادبيسالي احمد شاكر حمود14271422222007021

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيسوريه حسين حميد صالح14281422222007023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29 تموز للبنات14ثانوية ادبيشمس شاكر محمود حسين14291422222007024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد562.0080.29 تموز للبنات14ثانوية ادبيمريم مازن حسن رشيد14301422222007032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29 تموز للبنات14ثانوية ادبيمالك عالء عزيز مهدي14311422222007033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0082.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيميار خليل ابراهيم كرم14321422222007034

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86 تموز للبنات14ثانوية ادبيمينا سعدي كريم محمد14331422222007035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29 تموز للبنات14ثانوية ادبينور الهدى خالد مريوش هليل14341422222007037

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86 تموز للبنات14ثانوية ادبينور الهدى صدام نجم عبد14351422222007038
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43 تموز للبنات14ثانوية ادبيهبه كريم فليح حمود14361422222007043

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0077.00 تموز للبنات14ثانوية ادبيهجران قتيبة علي حسين14371422222007044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29 تموز للبنات14ثانوية ادبييمين عبد الكريم هتلر هاشم14381422222007046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية سومر للبناتادبياسراء حيدر حامد كاطع14391422222008001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية سومر للبناتادبيالبتول ناصر حسين زهيان14401422222008003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية سومر للبناتادبيامنه تركي محمد مبارك14411422222008004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية سومر للبناتادبيايناس مالك نجم حسين14421422222008006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية سومر للبناتادبيتقوى حميد حنون مجيسر14431422222008008

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71ثانوية سومر للبناتادبيحوراء حاتم كريم حسوني14441422222008010

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية سومر للبناتادبيحوراء سهيل نجم عبد14451422222008011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية سومر للبناتادبيحوراء عدنان هاشم مرعب14461422222008012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية سومر للبناتادبيحوراء مؤيد وهيب ويس14471422222008013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية سومر للبناتادبيداليا جواد كاظم عاريه14481422222008014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية سومر للبناتادبيرباب طارق موسى علوان14491422222008016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29ثانوية سومر للبناتادبيرجاء حيدر عبد اللطيف ابراهيم14501422222008017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية سومر للبناتادبيرقيه قاسم عبد االمير محمد14511422222008018

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0062.00ثانوية سومر للبناتادبيرقيه كاظم محمد نفاوه14521422222008019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية سومر للبناتادبيرقيه وليد حسين طاهر14531422222008020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية سومر للبناتادبيرند كريم محمد عوين14541422222008021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية سومر للبناتادبيريام هيثم تركي نايف14551422222008022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية سومر للبناتادبيزهراء جاسم حسن زاير14561422222008024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية سومر للبناتادبيزهراء جمعه محبس محمد14571422222008025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43ثانوية سومر للبناتادبيزهراء فايز محيسن خليفه14581422222008028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية سومر للبناتادبيزهراء محمد جليل جابر14591422222008029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية سومر للبناتادبيزهراء محمد علي حسين14601422222008030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية سومر للبناتادبيزينب عبد الكريم قاسم غيمه14611422222008031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية سومر للبناتادبيزينب علي ساجت سعيد14621422222008032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية سومر للبناتادبيزينب مدلول كزار كريم14631422222008034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية سومر للبناتادبيزينب هاشم عبد منصور14641422222008035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية سومر للبناتادبيزينه عمار عبد خلف14651422222008036

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية سومر للبناتادبيسما سامي علي فرج14661422222008039

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71ثانوية سومر للبناتادبيسمى عالء مطر شرقي14671422222008040

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية577.0082.43ثانوية سومر للبناتادبيشهد بهاء الدين علي صالل14681422222008042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية579.0082.71ثانوية سومر للبناتادبيشهد خضير عباس شنشول14691422222008043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية سومر للبناتادبيشهد صباح زغير حاتم14701422222008044

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية سومر للبناتادبيشهد عبد الكريم جاسم عبد الحسن14711422222008045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية سومر للبناتادبيطيبه محمد فرحان خريبط14721422222008047

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86ثانوية سومر للبناتادبيغدير وسام قاسم محمد14731422222008050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية سومر للبناتادبيفدك مجيد حسون سهم14741422222008052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية سومر للبناتادبيكفايه جواد كاظم نعمه14751422222008054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية سومر للبناتادبيكوثر لطيف سيد مري14761422222008056
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية642.0091.71ثانوية سومر للبناتادبيمريم جالل نوري حمد14771422222008057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية سومر للبناتادبيمريم عامر محمود جاسم14781422222008059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية564.0080.57ثانوية سومر للبناتادبيمريم عالء رزاق خلف14791422222008060

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية سومر للبناتادبيمريم علي ياسين خلف14801422222008061

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية سومر للبناتادبيمريم فيصل هاشم فياض14811422222008062

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية سومر للبناتادبيمريم محمد عبد الرحمن حمود14821422222008063

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية سومر للبناتادبيميسم حسين صالح عبد علي14831422222008067

كلية القانون/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية سومر للبناتادبينبأ امجد رشيد عبد14841422222008068

كلية القانون/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية سومر للبناتادبينبأ رائد محمد فاضل14851422222008069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية سومر للبناتادبينور حسين ورد حسن14861422222008073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية سومر للبناتادبيهبه حسين جبار حسين14871422222008074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية سومر للبناتادبيوسن حسين ضاحي سمير14881422222008075

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية النعيم للبناتادبياخالص ماضي منصور فندي14891422222009001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية النعيم للبناتادبياسراء حسن عبد الحسين حمزه14901422222009003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية النعيم للبناتادبياسماء كريم حمدان عناد14911422222009004

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية النعيم للبناتادبيامنه يحيى نعمة شذر14921422222009007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية النعيم للبناتادبيانتظار جمال عبود هليل14931422222009008

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية النعيم للبناتادبيايات طاهر غوال عباس14941422222009009

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية النعيم للبناتادبياية عبد الحسين كاظم حسين14951422222009010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية النعيم للبناتادبيبتول احمد علي حسين14961422222009011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية النعيم للبناتادبيبثينه عمار حاتم عبد الحميد14971422222009012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط484.0069.14اعدادية النعيم للبناتادبيبثينه فهد عوده مرش14981422222009013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية النعيم للبناتادبيبنين ستار بادي صالح14991422222009015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية النعيم للبناتادبيبنين عليوي جزل مرشد15001422222009016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية النعيم للبناتادبيتبارك محسن نعمه غانم15011422222009018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية النعيم للبناتادبيتقى عبد جاسم محمد15021422222009020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية النعيم للبناتادبيحنان علي جبر عالوي15031422222009021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية النعيم للبناتادبيحوراء محسن علي حسن15041422222009023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية النعيم للبناتادبيدالل سلمان هليل صبر15051422222009025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية النعيم للبناتادبيرقيه عبد االمير فالح كريم15061422222009028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء احمد مزعل حواس15071422222009031

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية571.0081.57اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء سالم عبد الرضا حيدر15081422222009035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء عبد االله غالب عبد الواحد15091422222009037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء عدنان شالكة برغوث15101422222009038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء علي عزيز ثامر15111422222009040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء فاضل كاظم درويش15121422222009041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء ماجد يهودي زغير15131422222009043

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى602.0086.00اعدادية النعيم للبناتادبيزينب رحيم عيدان مشرف15141422222009045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية النعيم للبناتادبيزينب فرحان حسون جاسم15151422222009048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية النعيم للبناتادبيزينب يوسف دغيم كطل15161422222009051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية النعيم للبناتادبيساجده حسين ركاض عبود15171422222009052
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية النعيم للبناتادبيساره حسين لطيف عزيز15181422222009054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية النعيم للبناتادبيسجى محسن علي جميل15191422222009055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية النعيم للبناتادبيسراب تحسين علي حسين15201422222009056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية النعيم للبناتادبيسندس هادي نعيس حاشي15211422222009057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية النعيم للبناتادبيشيماء محمد عبد خلف15221422222009060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية النعيم للبناتادبيصابرين ستار محمد بريج15231422222009061

كلية الحقوق/جامعة النهرين633.0090.43اعدادية النعيم للبناتادبيغاده علي منعم محسن15241422222009066

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية النعيم للبناتادبيغدير رحيم سلمان جبير15251422222009067

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية النعيم للبناتادبيغدير فالح شياع صالح15261422222009069

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمة عقيل يوسف ضيف15271422222009070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه حسين نجم عبد هللا15281422222009071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه حيدر دغيم كطل15291422222009072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية النعيم للبناتادبيلقاء هاشم عبد عويد15301422222009075

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية النعيم للبناتادبيمريم سالم اسماعيل سعيدان15311422222009078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية النعيم للبناتادبيمريم عبد صابط علي15321422222009079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية النعيم للبناتادبيمياسه عطيه رشيد حسون15331422222009085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية النعيم للبناتادبيميسم جاسم محمد الزم15341422222009086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية النعيم للبناتادبينبأ ابراهيم صالح علي15351422222009087

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية النعيم للبناتادبينرجس سعد حسين شتوي15361422222009089

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية النعيم للبناتادبينرجس كاظم فياض خيطان15371422222009090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية النعيم للبناتادبينرجس محمد عليوي زغير15381422222009092

كلية القانون/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية النعيم للبناتادبينور ابراهيم هاشم محمد15391422222009093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية النعيم للبناتادبينور سالم حسين خليفه15401422222009095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية النعيم للبناتادبينور سعد عبد هللا محيسن15411422222009096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية النعيم للبناتادبينوره يونس علوان ضايع15421422222009098

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية النعيم للبناتادبيهاجر يحيى نعمه شذر15431422222009099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية النعيم للبناتادبيهبه محمود نصيف جاسم15441422222009100

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية النعيم للبناتادبيوديان جميل جانم زنيد15451422222009102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية النعيم للبناتادبيوسن سلمان عبد الرضا سلطان15461422222009105

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية النعيم للبناتادبييسرى صكبان ثابت حفيت15471422222009106

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية عائشة للبناتادبياسراء احمد علي موسى15481422222010001

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية عائشة للبناتادبيبتول حسن حسين حسن15491422222010004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية عائشة للبناتادبيبتول حسن عجيل عطيه15501422222010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية عائشة للبناتادبيبيداء عباس علي كريدي15511422222010008

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك عبد الحسين قاسم مطلك15521422222010011

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية عائشة للبناتادبيجمانه باقر محمد مكي15531422222010012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية عائشة للبناتادبيرسل علي هاشم محمد15541422222010015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء اسامه جبار حميد15551422222010019

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء جاسم ياسين طاهر15561422222010020

كلية اللغات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية عائشة للبناتادبيزينب ستار جبار شبيب15571422222010023

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية عائشة للبناتادبيسرى سلمان محمد سليمان15581422222010025
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قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية عائشة للبناتادبيطيبه جاسم عريبي حافظ15591422222010029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية عائشة للبناتادبيعلياء علي خليل جدعان15601422222010030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية عائشة للبناتادبيغدق احمد خليل مهدي15611422222010031

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية عائشة للبناتادبيغدير عباس راضي ردام15621422222010032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية عائشة للبناتادبيغدير علي حمود عليوي15631422222010033

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة الزهراء جاسم شنشول رمضان15641422222010034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمه هادي فريح حمود15651422222010039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية عائشة للبناتادبيفضيله قاسم جاسم كاظم15661422222010040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية عائشة للبناتادبيمنار علي جواد كاظم15671422222010044

كلية القانون/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية عائشة للبناتادبيمينا طارق فاضل حسن15681422222010045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية عائشة للبناتادبينور الزهراء نوفي طالب شريف15691422222010047

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية529.0075.57اعدادية صفية للبناتادبيابتهال صباح عبد الواحد عاصي15701422222011001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية صفية للبناتادبياسراء وليد عبد الساده مهدي15711422222011003

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية صفية للبناتادبيافاطم ميثاق جبار محسن15721422222011006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية صفية للبناتادبياالء محمد ابراهيم سلمان15731422222011009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية صفية للبناتادبيانتصار محمد كامل حميد15741422222011014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية صفية للبناتادبيانوار مطر سالم هادي15751422222011016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية صفية للبناتادبيايات غالب جعفر جزاع15761422222011018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية صفية للبناتادبيايات محسن جاسم محمد15771422222011019

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية صفية للبناتادبيايات وسيم جبار زاير15781422222011020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية صفية للبناتادبياية عالء حسين شحيتان15791422222011021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية صفية للبناتادبيايالف احمد خلف غضيب15801422222011023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية صفية للبناتادبيايمان فتاح بوري عامر15811422222011024

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية صفية للبناتادبيايمان محمد كاظم راضي15821422222011026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية صفية للبناتادبيبتول جبار حسن خالطي15831422222011029

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0060.57اعدادية صفية للبناتادبيبتول خلف حسين خلف15841422222011030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية صفية للبناتادبيبنين سعدون عويد شنيع15851422222011037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية صفية للبناتادبيبنين علي حميد راضي15861422222011038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية صفية للبناتادبيبنين علي زغير رشك15871422222011039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية صفية للبناتادبيتبارك احمد خليفه عبد الكاظم15881422222011041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية صفية للبناتادبيتبارك جبار عبد الكريم خلف15891422222011042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية صفية للبناتادبيتبارك حسين علي حسين15901422222011043

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية صفية للبناتادبيتبارك نعيم فياض بدر15911422222011047

كلية الحقوق/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية صفية للبناتادبيتقى صالح جبر عيسى15921422222011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية صفية للبناتادبيحنان هاشم محسن عباس15931422222011049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية صفية للبناتادبيحنين حاكم حامد خطار15941422222011050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية صفية للبناتادبيحنين حسن خضير عباس15951422222011051

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية صفية للبناتادبيحنين حسين زيدان خلف15961422222011052

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية صفية للبناتادبيحوراء احمد كامل خميس15971422222011056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية صفية للبناتادبيحوراء حميد نعمه عبد السادة15981422222011058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية صفية للبناتادبيحوراء محمد رحيم حسين15991422222011064
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كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية صفية للبناتادبيديانا جاسب حسن محسن16001422222011068

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية صفية للبناتادبيرحاب كريم سعيد داغر16011422222011071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية صفية للبناتادبيرشا عبد العزيز يحيى سلمان16021422222011078

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية صفية للبناتادبيرقية حسن أسمير يوسف16031422222011079

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية صفية للبناتادبيرقية محمد قاسم محمد16041422222011081

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية صفية للبناتادبيرويدا مهند شاكر عبد الحسن16051422222011084

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية395.0056.43اعدادية صفية للبناتادبيزهراء احمد قاسم دعيم16061422222011085

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية صفية للبناتادبيزهراء جاسم عبد الحسين جوهر16071422222011087

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية صفية للبناتادبيزهراء جمعة عبد العالي سنيد16081422222011088

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية صفية للبناتادبيزهراء داود سلمان خلف16091422222011093

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية صفية للبناتادبيزهراء رزوقي فيصل عناد16101422222011094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية صفية للبناتادبيزهراء رسول رشيد سرحان16111422222011095

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية صفية للبناتادبيزهراء طالب كاظم حسن16121422222011098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية صفية للبناتادبيزهراء طاهر حسين درويش16131422222011099

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عبد الرزاق ارويض خليفة16141422222011101

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية صفية للبناتادبيزهراء ماجد حميدان إبراهيم16151422222011104

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية صفية للبناتادبيزهراء محمد نادم عطية16161422222011105

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية صفية للبناتادبيزهراء هادي كاظم سعيد16171422222011107

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية صفية للبناتادبيزينب تحسين جالب كيتب16181422222011110

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية صفية للبناتادبيزينب تحسين عبود سعيد16191422222011111

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية صفية للبناتادبيزينب ثائر فرحان ياسين16201422222011112

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية صفية للبناتادبيزينب جاسم حسين عبد الساده16211422222011113

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية صفية للبناتادبيزينب جواد كاظم عباس16221422222011115

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية صفية للبناتادبيزينب جوده كاظم خلف16231422222011116

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية صفية للبناتادبيزينب حسن عبد السادة عريبي16241422222011118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية صفية للبناتادبيزينب عباس كريم ماهود16251422222011125

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0073.71اعدادية صفية للبناتادبيزينب عبد الجبار طه محمد16261422222011127

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية صفية للبناتادبيزينب عماد كاظم شلش16271422222011129

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية صفية للبناتادبيزينب عمان عباس علي16281422222011130

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية صفية للبناتادبيزينب نزار خضير فنجان16291422222011132

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية صفية للبناتادبيساره علي عبد الرضا خيون16301422222011136

كلية التربية/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية صفية للبناتادبيساره فراس محمد حسين16311422222011137

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية صفية للبناتادبيسجى اياد حفظي عباس16321422222011138

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية363.0051.86اعدادية صفية للبناتادبيسجى حسين درول كاظم16331422222011139

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية صفية للبناتادبيسرى علي محمد حسن16341422222011143

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية صفية للبناتادبيشمس الضحى كريم كاظم عطية16351422222011146

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية صفية للبناتادبيصبا علي عبد الساده كاظم16361422222011148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية صفية للبناتادبيصبيحه احمد شذر مزيعل16371422222011149

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية صفية للبناتادبيضحى عبد األمير جاسم يونس16381422222011152

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية صفية للبناتادبيطيبه جواد جبار عطوان16391422222011155

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية صفية للبناتادبيغدير نجم عبد جاني16401422222011161
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه حسين حسون شدهان16411422222011165

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه حمزه كاظم مناحي16421422222011166

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه طارق حسن علوان16431422222011167

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه عالء عبد الحسين كاظم16441422222011169

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه علي ابو الهيل شرهان16451422222011170

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه علي جابر يونس16461422222011171

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه فطيسه دكه سيد16471422222011174

كلية التربية/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه ماجد حيال ظاهر16481422222011175

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه محسن لكن موازي16491422222011176

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه ناصر محسن جرجاك16501422222011178

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية صفية للبناتادبيقنوت عبد الستار صالح علي16511422222011183

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية صفية للبناتادبيكوثر حسين كاظم دوحي16521422222011185

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية صفية للبناتادبيكوثر قاسم فلحي محمد16531422222011187

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية صفية للبناتادبيليلى علي كاظم عبيد16541422222011189

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية صفية للبناتادبيمريم علي عبد الهادي سلمان16551422222011192

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية صفية للبناتادبيمريم فاضل حميد علي16561422222011193

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية صفية للبناتادبيمريم ماجد نوري كاظم16571422222011194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية صفية للبناتادبيمسره عثمان عراك ذياب16581422222011195

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية صفية للبناتادبيمسك موفق مجيد رشيد16591422222011196

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية صفية للبناتادبيمالك صالح محمد فالح16601422222011198

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية صفية للبناتادبيمينا مهند شاكر محمود16611422222011202

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية صفية للبناتادبينبأ عقيل حسن مطشر16621422222011204

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية صفية للبناتادبينبأ علي لعيبي مناتي16631422222011205

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية صفية للبناتادبينهى ماجد حميد بحر16641422222011209

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية صفية للبناتادبينور اثير صباح حسن16651422222011210

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية صفية للبناتادبينور البتول يونس مجيد داود16661422222011211

كلية اآلداب/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى محمد رويج حسن16671422222011217

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية صفية للبناتادبينور حيدر رسول قاسم16681422222011220

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية صفية للبناتادبينور رياض نديم عوده16691422222011221

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية صفية للبناتادبينور عباس وادي حسين16701422222011222

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية صفية للبناتادبينور قاسم احمد سبع16711422222011223

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية صفية للبناتادبيهبه قاسم مهدي فرج16721422222011226

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية صفية للبناتادبيهبه محمد فرحان جالي16731422222011227

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية صفية للبناتادبيهدى محمد خلف صالح16741422222011231

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية صفية للبناتادبيهواجس ثجيل العيبي راضي16751422222011233

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية صفية للبناتادبيورود حيدر حسن طالب16761422222011234

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية صفية للبناتادبييقين عبد الخالق كاظم دوحي16771422222011236

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية صفية للبناتادبييقين عقيل عبد االمير رحمه16781422222011237

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية صفية للبناتادبييقين وليد كاظم سبتي16791422222011239

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية التسامح للبناتادبيأماني احمد اسماعيل حسين16801422222012001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية التسامح للبناتادبيأيالف محمد عباس سلمان16811422222012002

232 من 41صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية التسامح للبناتادبياريج رحيم كاظم علي16821422222012003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية التسامح للبناتادبياسراء مؤيد حسام الدين عبد16831422222012004

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية التسامح للبناتادبيافياء اسامة عبد هللا محمد16841422222012005

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية التسامح للبناتادبيايات مؤيد عبد حسن16851422222012009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية التسامح للبناتادبيايمان كاظم سالم جاسم16861422222012011

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية التسامح للبناتادبيبتول صالح حسين برغش16871422222012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية التسامح للبناتادبيبراء فريد كاظم حمادي16881422222012015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء تحسين علي جابر16891422222012021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء فيصل غازي امحيبس16901422222012022

كلية االعالم/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء مازن محمد سعيد عبد الباقي16911422222012023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية التسامح للبناتادبيدموع ماجد مكطوف عطيه16921422222012024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية التسامح للبناتادبيديانا ثامر عبد الحسين جابر16931422222012025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية التسامح للبناتادبيديانا رعد هادي مهدي16941422222012026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية التسامح للبناتادبيرانيا احمد شاكر محمود16951422222012027

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية التسامح للبناتادبيرحمة قاسم محمود علي16961422222012028

كلية اللغات/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية التسامح للبناتادبيرحمه احسان فيصل جادم16971422222012029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية التسامح للبناتادبيرسل غالم وهيب حسن16981422222012030

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية التسامح للبناتادبيرفل صباح عباس سبع16991422222012031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية التسامح للبناتادبيرقيه رائد حميد محسن17001422222012034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية التسامح للبناتادبيرقيه عامر حسين حسن17011422222012035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء جابر كاظم سلمان17021422222012036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء حسين سلمان جياد17031422222012037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء صباح ثامر حسين17041422222012038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء علي سليمان عبد هللا17051422222012040

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء غسان ابراهيم علي17061422222012041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء فاضل عيدان مطر17071422222012042

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء نبيل عظيم عبد الحسن17081422222012044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية التسامح للبناتادبيزينب سامي شياع كاظم17091422222012046

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية380.0054.29اعدادية التسامح للبناتادبيزينب عماد ابراهيم مزبان17101422222012051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية التسامح للبناتادبيزينب عمر صبيح حسن17111422222012052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية التسامح للبناتادبيزينب مصطفى توفيق احمد17121422222012053

كلية اللغات/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية التسامح للبناتادبيسبأ هادي خليل ابراهيم17131422222012055

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية التسامح للبناتادبيسجى سالم سفيان خليل17141422222012056

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية التسامح للبناتادبيشغف عبد الواحد صالح سبع17151422222012058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية التسامح للبناتادبيشهد اياد ناصر صالح17161422222012059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية602.0086.00اعدادية التسامح للبناتادبيشهد مالك جاسم كزار17171422222012061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية التسامح للبناتادبيطيبه محمد عباس عبد الحسين17181422222012063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية التسامح للبناتادبيعبير احمد شعبان ابراهيم17191422222012064

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه حيدر زيدان كريم17201422222012066

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0061.57اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه رحمان خضير علي17211422222012067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه علي مهدي علوان17221422222012068
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه عماد سعدون فرحان17231422222012069

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه نادر عبد الحميد عبد الحسين17241422222012071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية التسامح للبناتادبيكوثر حسين سعيد علي17251422222012074

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية التسامح للبناتادبيكوثر طالب كطان فلحي17261422222012075

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية التسامح للبناتادبيكوثر مصطفى عباس عبيد17271422222012076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية582.0083.14اعدادية التسامح للبناتادبيلوسين اليك ارشاك يوزو17281422222012077

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية التسامح للبناتادبيليس عمار محمد حسني حامد17291422222012078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية التسامح للبناتادبيمريم ابراهيم طعمه زبون17301422222012079

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية التسامح للبناتادبيمريم جاسم محمد مكطوف17311422222012080

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية التسامح للبناتادبيمريم رائد ماهود مسلم17321422222012083

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية التسامح للبناتادبيمريم عباس خليل حسن17331422222012085

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية التسامح للبناتادبيمريم عواد حسين كاظم17341422222012087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية التسامح للبناتادبيمريم كميل مطشر مهاري17351422222012088

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية التسامح للبناتادبيمريم ياسر عبد القادر ابراهيم17361422222012089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية التسامح للبناتادبيمسرة عادل عبد الصاحب ثابت17371422222012090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية التسامح للبناتادبيمنار صباح سامي محمد علي17381422222012092

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية التسامح للبناتادبيمها جاسم عبود كفيعل17391422222012093

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية التسامح للبناتادبيمينا نهاد غضبان مصحب17401422222012095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية التسامح للبناتادبينور الزهراء وصفي شاكر راضي17411422222012100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية التسامح للبناتادبينور الهدى عمار صالح حسن17421422222012101

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية التسامح للبناتادبينوره عبد الحسين صالل صحن17431422222012102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية التسامح للبناتادبينورهان رحيم برهان وضاح17441422222012103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية التسامح للبناتادبيهاجر رشيد خضر رشيد17451422222012104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية التسامح للبناتادبيهبه احمد حاتم عبد الحسين17461422222012106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية التسامح للبناتادبيهدى حسين درجال جبر17471422222012107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية التسامح للبناتادبيورده حسين نهاد خليل17481422222012109

كلية اللغات/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الهدى للبناتادبيانفال علي رحيم فهد17491422222013003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية الهدى للبناتادبيايه ماجد جالل سلمان17501422222013005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية الهدى للبناتادبيبنين حسين جميل عليوي17511422222013007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء قصي سالم عمران17521422222013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الهدى للبناتادبيرسل عباس عجيل جباره17531422222013012

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية الهدى للبناتادبيرقيه هادي عباس بريسم17541422222013014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الهدى للبناتادبيروز بسام بهيج محمد باقر17551422222013016

كلية الحقوق/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علي صباح امين17561422222013017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء غازي فيصل محمد17571422222013018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء مصطفى حسين مهدي17581422222013019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الهدى للبناتادبيزينب سعد عليوي سلومي17591422222013020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عدنان شالش جبار17601422222013021

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية الهدى للبناتادبيزينب فاضل هادي حسن17611422222013022

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الهدى للبناتادبيزينب محمد صاحب صالح17621422222013023

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الهدى للبناتادبيسالي حيدر جاسم محمد علي17631422222013025
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كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الهدى للبناتادبيسما غسان يحيى احمد17641422222013026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الهدى للبناتادبيشمس الصدر محمد عبد المنعم حالوب17651422222013027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية الهدى للبناتادبيطيبه صادق صابر خضير17661422222013028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى601.0085.86اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه حيدر رؤوف محمد علي17671422222013031

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الهدى للبناتادبيفرقان صباح عبد الحميد طه17681422222013033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الهدى للبناتادبيلميس سامي كامل عباس17691422222013034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الهدى للبناتادبيمريم اياد ياس خضير17701422222013035

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الهدى للبناتادبيمينا حسين علي حسين17711422222013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0066.57اعدادية الهدى للبناتادبينيفين جعفر كامل عباس17721422222013040

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية ام القرى للبناتادبياسراء محسن كاظم حسون17731422222015001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية ام القرى للبناتادبيامل علي جاسم محمد17741422222015002

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية ام القرى للبناتادبيايات هادي خزعل سالم17751422222015007

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية ام القرى للبناتادبيبتول عبد الكريم ارحيم حسن17761422222015010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية ام القرى للبناتادبيبتول هاشم علي شبيب17771422222015011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية ام القرى للبناتادبيبنين كاظم كاطع عطيه17781422222015013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية ام القرى للبناتادبيتبارك حافظ موحان كاضي17791422222015014

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية ام القرى للبناتادبيتبارك سلمان محمد صالح17801422222015015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية ام القرى للبناتادبيتبارك سمير احمد وهيب17811422222015016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية ام القرى للبناتادبيتقوى محمد كريم عبد الحسن17821422222015018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية ام القرى للبناتادبيتهجد قيس محمد حسن17831422222015019

كلية الحقوق/جامعة النهرين638.0091.14اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء خالد عبد ثويني17841422222015022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية616.0088.00اعدادية ام القرى للبناتادبيدانيه باسم وهيب فريح17851422222015025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية ام القرى للبناتادبيدينا احمد عبيس مزهر17861422222015028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل محمود ياسين حيدر17871422222015034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية ام القرى للبناتادبيرغداء ضياء حسين نوار17881422222015036

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين621.0088.71اعدادية ام القرى للبناتادبيرنا محمود جار هللا حسن17891422222015037

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية ام القرى للبناتادبيرواء صيهود طه لفته17901422222015038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء براق حسن حميد17911422222015045

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0062.29اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء حيدر عبد االمير نعمه17921422222015046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء رجاح جبار جاسم17931422222015047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء عمار حسين علوان17941422222015049

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب حيدر داود سلمان17951422222015053

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب حيدر فرحان محمد17961422222015054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب داود احمد عباس17971422222015055

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية559.0079.86اعدادية ام القرى للبناتادبيزينه رسول جاير محسن17981422222015060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية ام القرى للبناتادبيساره نصير عدنان جبر17991422222015062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية ام القرى للبناتادبيساره وسام غني عبد الوهاب18001422222015063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى رعد سامي سهيل18011422222015067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى علي رزاق عليوي18021422222015068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية ام القرى للبناتادبيسميه كريم جبر حسن18031422222015070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية ام القرى للبناتادبيشمس حسين رزاق عليوي18041422222015071
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد عالء محمد جواد18051422222015072

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية ام القرى للبناتادبيصبا حيدر حسين فاضل18061422222015073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية ام القرى للبناتادبيضحى حسن زيدان خلف18071422222015074

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية ام القرى للبناتادبيضحى صفاء الدين يونس يوسف18081422222015075

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه حاتم يعقوب غدير18091422222015076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه رعد عبد جاسم18101422222015077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه زياد عطا هللا ضرار18111422222015078

كلية الحقوق/جامعة النهرين642.0091.71اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه منعم رشيد عبد الكريم18121422222015079

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية ام القرى للبناتادبيعال حسن عبد حسن18131422222015082

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين635.0090.71اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه صادق حمود شريده18141422222015087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه صباح فرحان بعيوي18151422222015088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه عالء عبد الرضا عبد18161422222015089

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين513.0073.29اعدادية ام القرى للبناتادبيكوثر شاكر فرعون علوان18171422222015095

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ام القرى للبناتادبيمدين يوسف سليمان جاسم18181422222015097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية ام القرى للبناتادبيمروه داود ياسين محمد18191422222015098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم عبد العظيم طه حومد18201422222015099

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم عمار كاظم عيدان18211422222015102

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم محمد جمال كريم18221422222015103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية ام القرى للبناتادبيمالك باسم عباس حسن18231422222015104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار صفاء فالح خربيط18241422222015105

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية401.0057.29اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار عالء الدين مدحت حسن18251422222015106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار محمود عبد الكريم مصطاف18261422222015107

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية ام القرى للبناتادبيميسره عبد الرزاق عبد اللطيف جواد18271422222015108

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية ام القرى للبناتادبيميسم ثائر حسين عليوي18281422222015109

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية ام القرى للبناتادبيناديه علي هاشم حمزه18291422222015111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ قحطان جواد حسون18301422222015115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية ام القرى للبناتادبينرجس سعدون عبد الحسن سعدون18311422222015119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية ام القرى للبناتادبينور داود سلمان ساجت18321422222015121

كلية اآلداب/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية ام القرى للبناتادبينور عبد مهدي محسن18331422222015123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية ام القرى للبناتادبينور قاسم عبد كاظم18341422222015124

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ام القرى للبناتادبيهاجر اياد حسين ناجي18351422222015126

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية449.0064.14اعدادية ام القرى للبناتادبيهاجر عارف مهدي صالح18361422222015128

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية ام القرى للبناتادبييقين عماد حميد رشيد18371422222015135

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية ام القرى للبناتادبييمامه اركان احمد دوشان18381422222015136

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الزهور للبناتادبيامنه راضي سلمان مثنى18391422222016002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الزهور للبناتادبيايات رعد ضاوي عبد الحسن18401422222016004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الزهور للبناتادبياية جبار محمد حسين18411422222016005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الزهور للبناتادبياية مازن كريم كاطع18421422222016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الزهور للبناتادبيبراء نعمة سلطان نعمه18431422222016008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الزهور للبناتادبيبنين محمد جاسم كنيدح18441422222016009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية الزهور للبناتادبيبنين حازم حسين دكش18451422222016010
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة470.0067.14اعدادية الزهور للبناتادبيبنين سامي مشاري سلمان18461422222016011

كلية االعالم/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك بشير شبوط هويش18471422222016012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك صالح علوان دحام18481422222016013

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية528.0075.43اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك عقيل جوده كاظم18491422222016014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الزهور للبناتادبيرفل رائد خلف شكر18501422222016018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الزهور للبناتادبيروان سعد جاسم محمد18511422222016020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء حسن احمد جاسم18521422222016023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء رضا حميد سعيد18531422222016024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء ستار جبار كاظم18541422222016025

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية609.0087.00اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء عبد الستار عبد الجبار حسن18551422222016026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء هادي زيدان خنجر18561422222016029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الزهور للبناتادبيسارة باسم صباح حسن18571422222016030

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الزهور للبناتادبيسرى سعد عزيز لطيف18581422222016031

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الزهور للبناتادبيشمس فاضل عباس محمد18591422222016032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية الزهور للبناتادبيضحى مخلص جمعة كاظم18601422222016037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الزهور للبناتادبيطيبة علي جبار شاكر18611422222016039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمة احمد حاتم كاظم18621422222016044

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمة الزهراء علي عباس مطلك18631422222016045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمة جبار ساهي كاظم18641422222016046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه عمر قحطان عطيه18651422222016050

كلية االعالم/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية الزهور للبناتادبيمريم امير عبد الوهاب يوسف18661422222016054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية الزهور للبناتادبيمريم دريد جاسم ظاهر18671422222016055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الزهور للبناتادبيمريم فوزي حميد رهيف18681422222016059

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية الزهور للبناتادبيناديه محمد عبد الوهاب يوسف18691422222016061

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية الزهور للبناتادبينرجس حازم جواد مهر18701422222016062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الزهور للبناتادبينور جواد كاظم جوي18711422222016064

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط470.0067.14اعدادية الزهور للبناتادبينور حيدر راضي دخيل18721422222016065

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الزهور للبناتادبيورود حيدر كاظم سيد18731422222016068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية التاخي للبناتادبيايه ماجد شريف عباس18741422222017004

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية التاخي للبناتادبيرفل يوسف عبد علي سلمان18751422222017008

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية التاخي للبناتادبيريام حكمت فالح عبد الحسن18761422222017009

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية التاخي للبناتادبيعذراء رسول حسين علي خان18771422222017016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية التاخي للبناتادبيغفران قيس عيدان احمد18781422222017018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية التاخي للبناتادبيفاطمه صادق عباس محمد18791422222017020

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية التاخي للبناتادبيفرح نصير شفيق حمود18801422222017021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية التاخي للبناتادبيفرح وسام خضير عباس18811422222017022

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية التاخي للبناتادبيمريم رائد جهاد مجيد18821422222017025

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية التاخي للبناتادبينرجس عباس شياع كالط18831422222017029

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية التاخي للبناتادبينوره مزهر كامل جاسم18841422222017030

كلية اللغات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية زبيدة للبناتادبيامنه نبيل حسين علي18851422222018001

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0064.14ثانوية زبيدة للبناتادبيبراء عوده قاسم واعي18861422222018002

232 من 46صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية زبيدة للبناتادبيداليا حسين ابراهيم حسين18871422222018005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية زبيدة للبناتادبيرانيه عالء ياسين مصطفى18881422222018008

كلية االعالم/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية زبيدة للبناتادبيرقيه عبد العزيز يعقوب محمد18891422222018010

كلية اآلداب/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء السيد يوسف سالم18901422222018011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب ميسر خضر علي18911422222018016

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية زبيدة للبناتادبيضحى هاشم محمد وحيد18921422222018019

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية زبيدة للبناتادبيقمر علي حسن خلف18931422222018024

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم عبد السالم فاخر عطيه18941422222018026

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية زبيدة للبناتادبيمينا حسين علي ابراهيم18951422222018027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43ثانوية زبيدة للبناتادبينبا علي فالح عباس18961422222018028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية زبيدة للبناتادبيهيا محمد نعمه كاظم18971422222018030

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الفضائل للبناتادبياالء رحيم مجوت محمد18981422222019003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية الفضائل للبناتادبيبراق رضا جاسم محمد18991422222019006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية633.0090.43ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين عامر معله رحيمه19001422222019008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين فائق جوالن فضيل19011422222019009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الفضائل للبناتادبيحوراء حسن طعمه شريح19021422222019010

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية الفضائل للبناتادبيدعاء حسن هويدي منصور19031422222019012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء علي خالد فرج19041422222019015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء ماجد علي فليح19051422222019017

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب عدنان حسين حاتم19061422222019019

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى حاتم ثجيل وحيد19071422222019022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية الفضائل للبناتادبيشهد حامد تركي عباس19081422222019023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية الفضائل للبناتادبيطيبه مصطفى مهدي محمد19091422222019026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه عطشان خالف بدن19101422222019027

كلية اآلداب/جامعة الموصل457.0065.29ثانوية الفضائل للبناتادبيكوثر حسين داود يوسف19111422222019028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الفضائل للبناتادبينبأ خالد نجم كشاش19121422222019030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية الفضائل للبناتادبينمارق علي ناصر ثامر19131422222019032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية623.0089.00ثانوية الفضائل للبناتادبينور عمار خلف لفته19141422222019033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيامنة رحيم محسن ناصر19151422222022004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيامنة عبد الحسن عودة جبر19161422222022005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيامنة قاسم رحيم فارس19171422222022006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياية نعيم مجيد شبوط19181422222022008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبنين حازم محمد عريبي19191422222022009

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحلى جاسم راهي الكهمي19201422222022010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحوراء حسين فليح جالب19211422222022011

كلية القانون/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحوراء محسن زامل مطلك19221422222022013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرقية محسن وجر خواف19231422222022016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء جاسم راهي الكهمي19241422222022017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء عباس طعيمة غليس19251422222022019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء فالح دالم كاطع19261422222022022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب باسم عاجل سعد19271422222022023
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب جبار نعاس مطير19281422222022024

كلية القانون/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب خضير عباس بليش19291422222022025

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب ناصر كاطع مطر19301422222022028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية597.0085.29ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب ياسر عواد راضي19311422222022030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة جعفر سلمان مخيلف19321422222022033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة حسن داود سلمان19331422222022034

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة كريم ريسان رسن19341422222022040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيمريم علي حسين سعيد19351422222022041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيمنار حيدر خابر حيال19361422222022043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيمنتهى مهدي سلمان حمد19371422222022044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينرجس حسين خضير ناصر19381422222022045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينرجس حسين فنيص علي19391422222022046

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينرجس فرج جبار عصواد19401422222022047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهدى عيسى ثجيل دريبي19411422222022049

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية الضحى للبناتادبيازهار غازي فيصل عبد الجبار19421422222023002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43ثانوية الضحى للبناتادبياسراء عبد االمير هادي كاظم19431422222023004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية الضحى للبناتادبيآمنه جاسم مرهج منهل19441422222023005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية الضحى للبناتادبيآن اصيل سلمان راضي19451422222023006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية الضحى للبناتادبيايه خالد حسين خضير19461422222023007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29ثانوية الضحى للبناتادبيبنين عدنان عبد رشيد19471422222023008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية الضحى للبناتادبيتقى جواد كاظم كطان19481422222023010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية الضحى للبناتادبيحوراء محمد جاسم جنان19491422222023012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية الضحى للبناتادبيدعاء عادل محمد علي19501422222023013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الضحى للبناتادبيدالل محمد عوده ظاهر19511422222023014

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية517.0073.86ثانوية الضحى للبناتادبيرسل احمد فوزي عبد19521422222023015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى547.0078.14ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء ثامر عبد االمير غني19531422222023017

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء حيدر صبري كاظم19541422222023020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية الضحى للبناتادبيسجى صالح هادي يونس19551422222023025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الضحى للبناتادبيسيماء جالل مطشر جاسم19561422222023026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الضحى للبناتادبيشهد عامر جلوب قاسم19571422222023027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية الضحى للبناتادبيعال علي شوكت عبد الجبار19581422222023031

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمه صفاء احمد هواس19591422222023034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين664.0094.86ثانوية الضحى للبناتادبيمريم صباح خالد احمد19601422222023037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الضحى للبناتادبيمعصومه صباح شاطر يونس19611422222023038

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية الضحى للبناتادبينبأ محمد حسن عبد الحسين19621422222023040

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية الضحى للبناتادبينرجس عالء خريبط جوهر19631422222023042

كلية االعالم/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية الضحى للبناتادبينور الهدى حيدر علي ضمد19641422222023045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية الضحى للبناتادبيهبه ماجد فاضل عبد هللا19651422222023047

كلية االعالم/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الضحى للبناتادبييقين طالب جاسم محمد19661422222023050

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيبتول علوان هليل جبر19671422222025003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيدعاء نعمان عطيه حسين19681422222025006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرقيه سالم مرشد حبيب19691422222025007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية586.0083.71ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء احمد حسن شاطر19701422222025008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء حسين حمزة ناهي19711422222025009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء كامل داود جساب19721422222025010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب سالم عبد كيطان19731422222025011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب ستار جدوع سيد19741422222025012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب صالح راضي حسوني19751422222025013

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب عيال رشيد حمد19761422222025014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينه عامر منعم محسن19771422222025016

كلية اللغات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه حسين عداي كريم19781422222025022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية628.0089.71ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمه محمد صاحب عبد الكاظم19791422222025026

كلية اآلداب/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمريم جواد كاظم سلمان19801422222025028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمريم صدام خليفه جاعد19811422222025030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمريم فؤاد جمعه موات19821422222025031

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمسره قاسم ياسين موسى19831422222025033

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيميالد قاسم مخلف علي19841422222025034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور ابراهيم جباره حسين19851422222025035

كلية اللغات/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور عايد سالم حسين19861422222025036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيهاجر علي مطر هالل19871422222025039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحربيه جالل توفيق عبد هللا19881422222028004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين عمران جواد عباس19891422222028006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين وليد محمد يحيى19901422222028007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحوراء عامر بشير كرم19911422222028008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيديار حيدر طالل عبد اللطيف19921422222028009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء عالء محمد فاضل19931422222028012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء علي عبد الواحد عبد الرضا19941422222028013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب جاسم منشد موسى19951422222028015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب خالد الياس علي19961422222028016

كلية االعالم/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب عادل خميس حميد19971422222028018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب محمد عباس محمد19981422222028019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب وسام داود سلمان19991422222028021

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسبأ عزيز حسين دبيس20001422222028023

كلية االعالم/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية ذات الصواري للبناتادبيشمس ناجي انور علي20011422222028025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيطيبه حسين علي حساني20021422222028027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0086.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه اديب نريمان علي20031422222028028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه صالح حيدر علي20041422222028029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه ماجد موسى رحمان20051422222028030

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفيء هاشم حسن خضر20061422222028032

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيكوثر حسين قاسم ميره20071422222028033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0063.29ثانوية ذات الصواري للبناتادبيليلى عامر جاسم محمد20081422222028034

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية ذات الصواري للبناتادبيلينا هيثم عليوي ناجي20091422222028035
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهدى رشيد عباس موسى20101422222028042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86الثانوية الشرقية للبناتادبيبنين حسين عباس احمد20111422222030002

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0084.71الثانوية الشرقية للبناتادبيبنين فراس مالك ابراهيم20121422222030003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14الثانوية الشرقية للبناتادبيرفل عبد الجليل حامد فرحان20131422222030006

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14الثانوية الشرقية للبناتادبيزهراء انتظام عزيز الزم20141422222030011

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة473.0067.57الثانوية الشرقية للبناتادبيزهراء رسول عبد عباس20151422222030012

كلية االعالم/جامعة بغداد576.0082.29الثانوية الشرقية للبناتادبيزينب ستار حنظل حسين20161422222030015

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة458.0065.43الثانوية الشرقية للبناتادبيسبأ خالد سبع ابراهيم20171422222030016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد554.0079.14الثانوية الشرقية للبناتادبيسكينه باسم محمد عبد الحسن20181422222030017

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29الثانوية الشرقية للبناتادبيفرقان حسن جابر حمزه20191422222030020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية594.0084.86الثانوية الشرقية للبناتادبيمريم احمد عبد هللا حسن20201422222030021

كلية االعالم/الجامعة العراقية508.0072.57الثانوية الشرقية للبناتادبينبأ داود خضير عباس20211422222030024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية594.0084.86الثانوية الشرقية للبناتادبينورا هاشم نجم عبد هللا20221422222030025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية الجمهورية للبناتادبيانسام سالم عدنان محمد20231422222031002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الجمهورية للبناتادبيبثينه اركان سعدي حسين20241422222031003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية الجمهورية للبناتادبيحنين نجم عبد احمد20251422222031007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الجمهورية للبناتادبيطيبه شاكر علي رزوقي20261422222031015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00ثانوية الجمهورية للبناتادبيفاطمه محمد عبد الحسين محمد20271422222031017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية الجمهورية للبناتادبيمريم عبد الرضا حسن حسين20281422222031019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الجمهورية للبناتادبينبأ رائد فوزي هاشم20291422222031024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية الجمهورية للبناتادبيهبه هللا محمود ابو الحسن اسماعيل20301422222031026

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية530.0075.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبياسماء خليل جندي عبد هللا20311422222032002

كلية اآلداب/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبياصاله علي سامي صفر20321422222032003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0086.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيانوار علي عبد العباس خليل20331422222032006

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايات رعد محسن شفيق20341422222032007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايات صفاء حسون كاظم20351422222032008

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايفان سعد منفي ابراهيم20361422222032009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايمان علي حسين ابراهيم20371422222032010

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايه مؤيد حاتم محمد20381422222032014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية االسكندرونة للبناتادبيبنين عدنان داود مطلك20391422222032015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبيبنين فائز علوان كاظم20401422222032016

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك عادل ابراهيم صالح20411422222032017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك فراس حامد رشيد20421422222032018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك مهند كريم حمود20431422222032019

كلية القانون/الجامعة المستنصرية638.0091.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيجيهان عالوي كاظم عبيس20441422222032020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحوراء احمد حسن ساهي20451422222032022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحوراء مهدي عبد المحسن عريبي20461422222032023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرسل باسم محمد عبد هللا20471422222032027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرنا علي عطيس جعفر20481422222032028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرندا حيدر عبد الستار ناجي20491422222032029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء حسين علي جواد20501422222032031
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء زكي سالم عبيد20511422222032032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء شيال جبار سعدون20521422222032033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء فرج حسن جاسم20531422222032035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء نجاح عباس حسين20541422222032039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبيساره احمد عبد الستار ناجي20551422222032044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى557.0079.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبيساره وليد عبد الستار ابراهيم20561422222032045

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسبأ حيدر عبد المجيد حسن20571422222032046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسكينه جالل محمد علي كاظم20581422222032048

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشيرين جاسم فاضل محسن20591422222032049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية االسكندرونة للبناتادبيضحى ستار درويش جاسم20601422222032050

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبيضحى عبد الرزاق عبد هللا دهش20611422222032051

كلية القانون/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغسق عادل عبود جبار20621422222032054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه احمد علي احمد20631422222032055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه جعفر جواد صالح20641422222032056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه حمد خير هللا حسين20651422222032057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه خالد عيسى شجر20661422222032058

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه علي حسين عليوي20671422222032060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه علي محمد لفته20681422222032061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه مازن عبد الحسن سلطان20691422222032062

كلية القانون/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمروه شوقي ابراهيم حسين20701422222032064

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم احمد حسين سلمان20711422222032065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم هاشم محمد حمزه20721422222032066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى557.0079.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمها ماجد رشيد طاهر20731422222032068

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور الهدى عصام الفي حسين20741422222032073

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور حسن جبار رمضان20751422222032074

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور محمد اسماعيل محمد20761422222032075

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور نجم عبود علوان20771422222032076

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الفداء للبناتادبيأالء حمزه عذاب طاهر20781422222033001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية الفداء للبناتادبيآيات ضياء نجيب فهد20791422222033002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الفداء للبناتادبيآيه امير جاسم خميس20801422222033003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الفداء للبناتادبيأيه رسول كامل جبر20811422222033004

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية الفداء للبناتادبيأيه مؤيد محمود عوده20821422222033005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الفداء للبناتادبيابرار جابر فرحان فرمان20831422222033006

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية الفداء للبناتادبياسيا زاحم كاظم حسين20841422222033008

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الفداء للبناتادبياالء مهدي خلف عبدال20851422222033009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الفداء للبناتادبيالزهراء باسم عبد عوده20861422222033010

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الفداء للبناتادبياية باسم محمد خزعل20871422222033012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الفداء للبناتادبيايمان جعفر عيدان حسين20881422222033014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الفداء للبناتادبيبنين حيدر مالح حبيب20891422222033017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الفداء للبناتادبيبيداء عباس داود سلمان20901422222033018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك عيسى حسون حمادي20911422222033020
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك منير عبد الكريم كاظم20921422222033021

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية الفداء للبناتادبيحنين ذياب جوده كالو20931422222033024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الفداء للبناتادبيحنين فوزي كاطع شنان20941422222033025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الفداء للبناتادبيحنين ماجد فرحان دهش20951422222033026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الفداء للبناتادبيخديجه عالوي محمد محيسن20961422222033028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الفداء للبناتادبيدانيه فرات احمد جسام20971422222033029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الفداء للبناتادبيرانيا عالء شاكر حمد20981422222033031

كلية القانون/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الفداء للبناتادبيرحمه علي داود سلمان20991422222033032

كلية اآلداب/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الفداء للبناتادبيرحمه علي رحيم شاني21001422222033033

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الفداء للبناتادبيرفل فيصل غازي ظاهر21011422222033034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الفداء للبناتادبيرقيه راضي عبد الحسين مرزه21021422222033035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الفداء للبناتادبيزمن حميد خميس احمد21031422222033038

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء خالد حميد جاسم21041422222033040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء خضر هاشم كاظم21051422222033042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء صدام محمود بنيان21061422222033043

كلية الحقوق/جامعة النهرين639.0091.29اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء عادل سعدي مخرب21071422222033044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء عامر حمد هللا عيدان21081422222033045

كلية الحقوق/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء عطا فضاله عوده21091422222033046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء غالب نعمه عباس21101422222033047

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء محمود سلمان عزيز21111422222033049

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الفداء للبناتادبيزينب جاسم مسير جعفر21121422222033051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الفداء للبناتادبيزينب حافظ مطر شعبان21131422222033052

كلية اآلداب/جامعة بابل461.0065.86اعدادية الفداء للبناتادبيزينب حيدر جميل عواد21141422222033053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الفداء للبناتادبيزينب سعد خلف حنون21151422222033054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية الفداء للبناتادبيسكينه خضير الياس عبد هللا21161422222033059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الفداء للبناتادبيسناريا وسام رحيم عوفي21171422222033061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الفداء للبناتادبيشهد مجيد محمد علي21181422222033065

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية الفداء للبناتادبيصفا حازم جاسم محمد21191422222033068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية الفداء للبناتادبيصفاء محمد نجم عبد21201422222033070

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الفداء للبناتادبيضحى علي عكار مهوس21211422222033072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الفداء للبناتادبيضحى نور الدين احمد جواد21221422222033073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية الفداء للبناتادبيطيبه اكرم فيصل محسن21231422222033074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الفداء للبناتادبيعائشه نجدت خلف عليوي21241422222033076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية الفداء للبناتادبيغدير قاسم جعاز رسن21251422222033079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية الفداء للبناتادبيغفران طالل عباس تايه21261422222033080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمة سالم جبر صدام21271422222033083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمة عالء حسين عبد الجبار21281422222033084

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه ابراهيم ناصر مهدي21291422222033085

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه باسم جاسم سعيد21301422222033086

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه شعالن علي حسين21311422222033089

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه صفاء سلمان محمد21321422222033090
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه قيس حسون حمادي21331422222033091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الفداء للبناتادبيمروه سلمان خليل حبيب21341422222033095

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الفداء للبناتادبيمريم سلمان خليل حبيب21351422222033098

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الفداء للبناتادبيمريم عقيل بالل حسن21361422222033101

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الفداء للبناتادبيمالك حسين علي محمود21371422222033105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية الفداء للبناتادبينبأ هاتف علوان روكان21381422222033112

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك436.0062.29اعدادية الفداء للبناتادبينجالء سعد حبيب صالح21391422222033113

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الفداء للبناتادبينور جبار قاسم محمد21401422222033114

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية الفداء للبناتادبينور خيون رسن العيبي21411422222033116

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الفداء للبناتادبينورالهدى اياد طعمه مولى21421422222033117

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الفداء للبناتادبينورالهدى صباح كامل سلمان21431422222033119

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الفداء للبناتادبينورالهدى عبد الجليل قاسم مجيد21441422222033120

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الفداء للبناتادبيهاجر حسين عبد علي لفته21451422222033122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية الفداء للبناتادبيهيلين ثامر مغدور رضا21461422222033123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية الفداء للبناتادبيوجدان شوكت عبد الحسن عبدهللا21471422222033124

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية الفداء للبناتادبيوجدان طالل عباس تايه21481422222033125

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الصمود للبناتادبياساور حسين نوري علي21491422222034001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الصمود للبناتادبيامنة فراس محمود علي21501422222034002

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الصمود للبناتادبيايات عالء قاسم راهي21511422222034003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الصمود للبناتادبيبيداء فرحان مغامس جاسم21521422222034006

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الصمود للبناتادبيديار ستار علي حسين21531422222034008

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء جمعه علوان غانم21541422222034010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء صالح محمد رسن21551422222034011

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء قاسم عبد العزيز عبد الحسين21561422222034012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الصمود للبناتادبيزينب ثائر عبد العزيز عبد الحسين21571422222034014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14ثانوية الصمود للبناتادبيزينب صباح جاسم علي21581422222034015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الصمود للبناتادبيزينب كاظم حسن محمد21591422222034016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الصمود للبناتادبيزينب ماجد مهدي لعيبي21601422222034017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الصمود للبناتادبيسبأ ستار تايه خنيفر21611422222034019

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية535.0076.43ثانوية الصمود للبناتادبيسعاد سعد سالم محمد21621422222034020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الصمود للبناتادبيطيبة صدام منصور عبد الواحد21631422222034022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمة محمد علي أمهلهل21641422222034023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية629.0089.86ثانوية الصمود للبناتادبيفرح الزهراء فلح حسن علوان21651422222034024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية الصمود للبناتادبيمريم طالب بشير جابر21661422222034025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الصمود للبناتادبيمينا سلطان حاجم سلطان21671422222034030

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية الصمود للبناتادبينور عبد الهادي كاظم هليل21681422222034032

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية المهج للبناتادبياسراء احمد مهدي لطيف21691422222035001

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية المهج للبناتادبياسيل عبد الكريم حنون هاشم21701422222035002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المهج للبناتادبياطياف بالل حسين ابراهيم21711422222035004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية المهج للبناتادبياالء هيثم سعد حسن21721422222035005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية المهج للبناتادبيايه سعد ياس خضير21731422222035010
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية المهج للبناتادبيبتول احمد عبد علي سوباط21741422222035013

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية المهج للبناتادبيبراق منتظر جبار علي21751422222035014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية المهج للبناتادبيبنت الهدى سلمان علوان حسين21761422222035015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية المهج للبناتادبيبنين حيدر علي عبد21771422222035016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية المهج للبناتادبيبنين عدي كاظم سفاح21781422222035017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية574.0082.00اعدادية المهج للبناتادبيبنين موسى جبار سلمان21791422222035018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية المهج للبناتادبيحوراء سعد بجاي وحيد21801422222035025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المهج للبناتادبيحوراء علي عبد الزم21811422222035027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية المهج للبناتادبيحوراء محمد هاشم عبيد21821422222035028

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية المهج للبناتادبيدعاء ازهر صالح هويدي21831422222035030

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية المهج للبناتادبيرانيا عدنان عبد هللا حمود21841422222035031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المهج للبناتادبيرباب عطيل خضير ياس21851422222035032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية المهج للبناتادبيرحمه عباس كوين عواد21861422222035033

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية المهج للبناتادبيزهراء احمد شاكر محسن21871422222035037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية المهج للبناتادبيزهراء حميد عباس حسن21881422222035038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية المهج للبناتادبيزهراء خالد علي محيسن21891422222035039

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية المهج للبناتادبيزهراء عباس حنون كاظم21901422222035041

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية المهج للبناتادبيزهراء علي حسين خميس21911422222035042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المهج للبناتادبيزهراء محمد جاسم زاجي21921422222035045

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية المهج للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا عبد هللا21931422222035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0071.43اعدادية المهج للبناتادبيزهراء محمد عبد الكاظم مجيد21941422222035047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية المهج للبناتادبيزينب احمد عبيد حسين21951422222035048

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية المهج للبناتادبيزينب عادل ياس خضير21961422222035050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المهج للبناتادبيزينب مثنى حسين خميس21971422222035056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية المهج للبناتادبيساره احمد حسين علي21981422222035057

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية المهج للبناتادبيساره علي حسين مزعل21991422222035059

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية المهج للبناتادبيشهد صباح جاسم عبد22001422222035064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية المهج للبناتادبيغدير علي حسين مشتت22011422222035069

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية المهج للبناتادبيغفران محمد منصور حسين22021422222035070

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه عبد هللا محمود مجيد22031422222035075

كلية اللغات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية المهج للبناتادبيقنوت محمد حمود جافل22041422222035076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية المهج للبناتادبيماريا عبد الكريم عباس مهدي22051422222035077

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57اعدادية المهج للبناتادبيمريم سام عبد االمير عبد الحسن22061422222035080

كلية القانون/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية المهج للبناتادبيمريم مهدي جبار نعيمه22071422222035082

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية المهج للبناتادبينباء عباس عبيد سنام22081422222035085

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية المهج للبناتادبينور الزهراء ابراهيم حوشي مناتي22091422222035086

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية المهج للبناتادبينور الهدى محمد سمير عذيب22101422222035088

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية المهج للبناتادبينور جاسم ماضي مهاوي22111422222035089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية المهج للبناتادبينور صباح كتاب حمد22121422222035090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية المهج للبناتادبينور عماد سعد حسن22131422222035091

كلية القانون/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية المهج للبناتادبينورا صالح حسن خميس22141422222035092
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0063.29اعدادية المهج للبناتادبيهاجر نبيل صباح كاظم22151422222035095

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية المهج للبناتادبيهبه ماجد حميد نفاوه22161422222035098

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية المهج للبناتادبيهدى رشيد عبد المجيد حسون22171422222035100

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية المهج للبناتادبيساره مصطفى عبد الخالق منصور22181422222035101

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيايه عقيل هادي بدر22191422222037004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية629.0089.86ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيداليا محمد علي مجيد22201422222037006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيدينا عماد عبد الهادي محمد22211422222037007

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيدينا كمال محمد كمال22221422222037008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيدينا محمد صالح مهدي22231422222037009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية509.0072.71ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيريام مازن عبد الحسين جبر22241422222037012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزهراء عادل محمد سلمان22251422222037013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزينب علي كاظم عبد الحسين22261422222037014

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزينة فرزدق عبد الرزاق حسين22271422222037015

كلية اآلداب/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسارة سعد حسين علي22281422222037016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسجى احمد كريم شهاب22291422222037017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسرى جبار حسن نعمة22301422222037019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسما سعد سعدي عبد22311422222037020

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشمس قحطان يوسف جميل22321422222037021

كلية الحقوق/جامعة النهرين638.0091.14ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشهد عامر نجم عبود22331422222037023

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيفاطمة رحيم موات حاتم22341422222037026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم وضاح خالد ناجي22351422222037029

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم وليد عبد الجبار ابراهيم22361422222037030

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمسرة عمار ماجد عبد الحميد22371422222037031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمالك عبد الكريم عباس احمد22381422222037032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمالك مؤيد خير الدين صبر22391422222037033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمنار محمد علي صيني22401422222037034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيناديه علي لفتة جابر22411422222037036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور حذيفه هاشم طاهر22421422222037038

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور زياد داود محمد22431422222037039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية المعرفة للبناتادبيازل وعد حنظل مرود22441422222039001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية المعرفة للبناتادبيدينا لؤي قاسم حسين22451422222039003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية المعرفة للبناتادبيرانية كمال عبد الحسين علوان22461422222039004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية المعرفة للبناتادبيرنين عماد سليمان داوود22471422222039006

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية المعرفة للبناتادبيزهراء زهير ابراهيم شمشير22481422222039009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29ثانوية المعرفة للبناتادبيزهراء فاخر الفت محمد22491422222039010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية المعرفة للبناتادبيسرى عبد المطلب رشيد قاسم22501422222039013

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية المعرفة للبناتادبيصفا احمد عباس حسن22511422222039014

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0064.14ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمه حمزه جبر هالل22521422222039017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم علي عبد الرزاق عبد الحميد22531422222039022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم نزار ناهي عبود22541422222039023

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية المعرفة للبناتادبيمنة هللا نزار عبد الرزاق شناوة22551422222039025
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية المعرفة للبناتادبيمينا حيدر رحيم حمادي22561422222039026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية المعرفة للبناتادبينرجس محمد جبار عبد علي22571422222039027

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71ثانوية المعرفة للبناتادبينور هشام محمد هاشم22581422222039028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية المعرفة للبناتادبينورا حسين جليل ابراهيم22591422222039029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0076.86ثانوية الخنساء للبناتادبيتبارك علي جبار جاسم22601422222040002

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية الخنساء للبناتادبيجنات ميثم سعد مطر22611422222040003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية الخنساء للبناتادبيحنين امير خليل اسماعيل22621422222040004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الخنساء للبناتادبيرايات محمد عباس راضي22631422222040007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء سعد عباس فاضل22641422222040010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء شوقي غازي علي22651422222040011

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب وليد كريم حسين22661422222040015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الخنساء للبناتادبيشمس براء موفق حسن22671422222040017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية الخنساء للبناتادبيشمس جالل حسين لفته22681422222040018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية الخنساء للبناتادبيشوق عبد السالم صالح جواد22691422222040019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الخنساء للبناتادبيفي علي محمد جميل22701422222040021

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الخنساء للبناتادبيكوثر حسين كاظم حسين22711422222040022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الخنساء للبناتادبينعم خالد عبد االمير كاظم22721422222040025

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الخنساء للبناتادبيهبه احمد عبد الجبار عبد الفتاح22731422222040026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية االمال للبناتادبيايات عدنان جابر عذاب22741422222041001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية االمال للبناتادبيايه عادل عبد االمير عبدهللا22751422222041002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية االمال للبناتادبيبتول رائد محمد ظاهر22761422222041003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية االمال للبناتادبيبراق جاسم عوده جبار22771422222041005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية االمال للبناتادبيبنت الهدى مؤيد مهدي سبع22781422222041006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية االمال للبناتادبيتبارك صباح عبدي نعيمه22791422222041008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية االمال للبناتادبيحوراء ماجد ماضي شاطي22801422222041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية االمال للبناتادبيختام زيدان دعثور كصاد22811422222041013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية االمال للبناتادبيرسل سليم عاشور نصر22821422222041016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية االمال للبناتادبيزينب عبد الكريم هويش عبدهللا22831422222041022

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0062.57ثانوية االمال للبناتادبيسارة احمد عبيد برين22841422222041024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية االمال للبناتادبيسجى قصي عيدان جاسم22851422222041027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االمال للبناتادبيشهد حسين منصور حمود22861422222041029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية االمال للبناتادبيضحى حسين ثجيل عليوي22871422222041030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية االمال للبناتادبيضحى محمد محسن فالح22881422222041031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية االمال للبناتادبيطيبة محمد ابراهيم حسن22891422222041032

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية االمال للبناتادبيغفران عباس جابر فرحان22901422222041036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه اسماعيل شبوط حول22911422222041037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه رياض مكطوف حمدان22921422222041038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه صبار بدن لفته22931422222041040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه محمود قاسم سلمان22941422222041041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية االمال للبناتادبيقدس جاسم حميد مظلوم22951422222041042

كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0069.57ثانوية االمال للبناتادبيمريم جاسم كاظم علي22961422222041043
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية االمال للبناتادبيمريم جبار عطيه عيسى22971422222041044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية االمال للبناتادبيمريم جبار مطشر لفته22981422222041045

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية االمال للبناتادبيمالك شهاب احمد سعيد22991422222041047

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين651.0093.00ثانوية االمال للبناتادبينبأ محمد حسن صالح23001422222041048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57ثانوية االمال للبناتادبينورا هادي عجل ناصر23011422222041052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00ثانوية االمال للبناتادبيهبه شهاب احمد سعيد23021422222041055

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية االمال للبناتادبيهبه قاسم رميله مرزوك23031422222041056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية االمال للبناتادبيوالء شمخي جبار امجيل23041422222041057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الشمائل للبناتادبياالء جاسم ناصر حسين23051422222042002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الشمائل للبناتادبيآيه محمد وهيب سبع23061422222042006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الشمائل للبناتادبيبنين عادل علوان مسير23071422222042010

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية الشمائل للبناتادبيبنين مهدي مجيد محمد23081422222042011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الشمائل للبناتادبيتبارك عباس علي حسين23091422222042012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية الشمائل للبناتادبيحميدة سلمان حسن خنزير23101422222042014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية الشمائل للبناتادبيحواء صباح صالح مهدي23111422222042015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية الشمائل للبناتادبيحوراء سعيد سلمان عبود23121422222042016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الشمائل للبناتادبيرؤى هيثم عبد احمد23131422222042018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الشمائل للبناتادبيرحاب حسن عبد علي داخل23141422222042019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الشمائل للبناتادبيرقيه احمد اعجير غاوي23151422222042020

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية الشمائل للبناتادبيريام طالب عبد محمد23161422222042023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء خضير خلف نزال23171422222042026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء شاكر محمود هيجل23181422222042027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب احمد هاشم محمود23191422222042029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية الشمائل للبناتادبيطيبه سعد عواد فزع23201422222042035

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الشمائل للبناتادبيعلياء سالم علي صيوان23211422222042038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية الشمائل للبناتادبيغفران رياض طالب كاطع23221422222042040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه ابراهيم خليل ابراهيم23231422222042041

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمه نجم عبد عبد هللا23241422222042044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية الشمائل للبناتادبيلنى قاسم اعطية ابو اطور23251422222042047

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية612.0087.43ثانوية الشمائل للبناتادبيمريم جاسم محمد كاين23261422222042048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية الشمائل للبناتادبينبأ زكي جميل عباس23271422222042051

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الشمائل للبناتادبينبأ ستار عبد الجبار دلهوم23281422222042052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71ثانوية الشمائل للبناتادبينور الهدى عقيل بدر فرج23291422222042053

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين646.0092.29اعدادية زينب للبناتادبيأمل عادل محسن كاظم23301422222043002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية زينب للبناتادبيآيه اياد كاطع خزعل23311422222043003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية زينب للبناتادبياسراء جاسم كاظم ثامر23321422222043005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة454.0064.86اعدادية زينب للبناتادبياسماء حسن لفته فرج23331422222043008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية زينب للبناتادبيافراح احمد حسن سماري23341422222043009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية زينب للبناتادبياالء صالح ابراهيم جلوب23351422222043010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية زينب للبناتادبيام البنين محمد حسن كرم23361422222043015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية زينب للبناتادبياميره عبد الكريم ابراهيم جلوب23371422222043018
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كلية اللغات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية زينب للبناتادبيايه ابراهيم جواد كاظم23381422222043021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية زينب للبناتادبيايه احمد سعدون حسن23391422222043022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية زينب للبناتادبيايه صالح عبد هللا حسون23401422222043024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية زينب للبناتادبيبنت الهدى سمير ابراهيم حسن23411422222043031

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية زينب للبناتادبيتقى كريم عبد االمير مزعل23421422222043034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية زينب للبناتادبيحنين احمد صبري فهد23431422222043037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية زينب للبناتادبيحنين عدي صباح عبود23441422222043038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية زينب للبناتادبيحنين علي حطاب عواس23451422222043039

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية زينب للبناتادبيحوراء صادق شلكام خرميط23461422222043043

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية529.0075.57اعدادية زينب للبناتادبيحوراء طه ياسين محمد23471422222043044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية زينب للبناتادبيحوراء علي احمد عبيد23481422222043045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية زينب للبناتادبيدر عبد الهادي رسن جاسم23491422222043050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية زينب للبناتادبيدعاء هاشم علي عسل23501422222043051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية زينب للبناتادبيرسل حسين منصور عكار23511422222043052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية زينب للبناتادبيرسل عواد جرص صلبوخ23521422222043054

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية زينب للبناتادبيرقية علي ابراهيم سابط23531422222043056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية زينب للبناتادبيرقيه غافل مطشر خضير23541422222043057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية زينب للبناتادبيرقيه مشتاق عبد الزهره كاظم23551422222043058

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية زينب للبناتادبيزهراء حسين فاضل عباس23561422222043063

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية زينب للبناتادبيزهراء رياض راهي معيوف23571422222043064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية زينب للبناتادبيزهراء صادق ايدام طالل23581422222043065

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية زينب للبناتادبيزهراء فالح حسن محمد23591422222043070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية زينب للبناتادبيزهراء محمد عبد الساده ربح23601422222043071

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0086.14اعدادية زينب للبناتادبيزينب الحوراء عادل سلمان حسن23611422222043072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية زينب للبناتادبيزينب بشير عبد الرضا رحم23621422222043073

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية زينب للبناتادبيزينب شميل كريز كريم23631422222043078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية زينب للبناتادبيزينب عمران موسى مولى23641422222043082

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية زينب للبناتادبيزينه خليل حاتم حسن23651422222043084

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية زينب للبناتادبيطيبة محمد حسن محمد23661422222043095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية زينب للبناتادبيطيبه جواد كاظم عليوي23671422222043097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية زينب للبناتادبيعذراء خضير جساس طراد23681422222043098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية زينب للبناتادبيعذراء صبري راشد مجهول23691422222043099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية زينب للبناتادبيغدير محمد اسماعيل علي23701422222043100

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية زينب للبناتادبيغفران سامي لفته حسين23711422222043101

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية397.0056.71اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه صدام ابراهيم سالمه23721422222043107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عامر ابراهيم شريف23731422222043108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه كريم احمد عبد23741422222043109

كلية القانون/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه محمد حسوني مهدي23751422222043111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية زينب للبناتادبيفرقان رحيم محسن معارج23761422222043114

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية زينب للبناتادبيمروه حسن تركي دواح23771422222043116

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية زينب للبناتادبيمريم سمير نعيم صالح23781422222043117
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية زينب للبناتادبيمريم صالح مهدي عبود23791422222043118

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية زينب للبناتادبيمريم منير جبار غانم23801422222043120

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية زينب للبناتادبيمنار حاتم محمود مصلح23811422222043123

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية زينب للبناتادبيمنار عماد خلوف مطير23821422222043125

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى509.0072.71اعدادية زينب للبناتادبيمها باسم محمد عبد الساده23831422222043127

كلية اآلداب/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية زينب للبناتادبينبأ حسين صالح رسن23841422222043128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية زينب للبناتادبينباء رحيم خادم علي حسن23851422222043130

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية زينب للبناتادبينرجس جاسم كاطع عبد23861422222043131

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية زينب للبناتادبينور الزهراء بشير علي كطان23871422222043135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى رياض عبد الرضا محمد23881422222043138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية زينب للبناتادبينور جميل خاجي عبد الحسين23891422222043140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية زينب للبناتادبينور رعد نعيم حمد23901422222043142

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية زينب للبناتادبيهاجر حسين محمد علي جعفر23911422222043145

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية زينب للبناتادبيهدى رحمان راهي عليوي23921422222043148

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية625.0089.29اعدادية زينب للبناتادبيهدى قاسم عبد بدير23931422222043150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية زينب للبناتادبيوصال علي احمد مصلح23941422222043153

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية الكرامة للبناتادبيآمال محسن جعفر زبون23951422222044001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الكرامة للبناتادبيآيه جاسم محمد رشيد23961422222044002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية الكرامة للبناتادبياثمار ابراهيم جاسم عباس23971422222044003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الكرامة للبناتادبياديان اياد عباس مشيهد23981422222044004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الكرامة للبناتادبيبتول احمد كيالن اشخير23991422222044007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين قيس محمد صابط24001422222044010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك ماجد ياسر حسين24011422222044013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الكرامة للبناتادبيحوراء فرحان طربوش محمد24021422222044016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية الكرامة للبناتادبيدعاء ابراهيم سلمان حسين24031422222044019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الكرامة للبناتادبيرسل محمد طه اسعد24041422222044020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية الكرامة للبناتادبيرونس صالح صبحي سلمان24051422222044024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب جبار طالب حطاب24061422222044026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الكرامة للبناتادبيزينه حازم جوده عبد هللا24071422222044028

كلية اللغات/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية الكرامة للبناتادبيسماء احمد صالح حسن24081422222044029

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين612.0087.43اعدادية الكرامة للبناتادبيسوزان حقي اسماعيل احمد24091422222044030

كلية اللغات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الكرامة للبناتادبيشكران عباس بهلول جاسم24101422222044032

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية567.0081.00اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد مضر حسن فرحان24111422222044033

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية الكرامة للبناتادبيضحى سامي علي سبع24121422222044034

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبة علي جبار طعمه24131422222044035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمة رعد حسين عبد االمير24141422222044037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه ستار عبيد عباس24151422222044039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه محمد عباس جويج24161422222044041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية الكرامة للبناتادبيقطر الندى باسم خلف راضي24171422222044042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الكرامة للبناتادبيمريام داود سعيد علي24181422222044043

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين683.0097.57اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم اياد طارق سرهيد24191422222044044

232 من 59صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار علي صادق كاظم24201422222044046

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية الكرامة للبناتادبيمينا اسامه حسين حسن24211422222044048

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الكرامة للبناتادبيناديه كامل سعدون كزار24221422222044049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية566.0080.86اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ ثائر غازي ابراهيم24231422222044050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ ثامر موسى اسماعيل24241422222044051

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ سعد موسى عمران24251422222044052

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الكرامة للبناتادبينرجس محمد طعمه عطيه24261422222044053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية الكرامة للبناتادبينور محمد حامد نصيف24271422222044055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الكرامة للبناتادبينورس عماد عبد الحسين جاسم24281422222044057

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه غالب فليفل حسين24291422222044058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى547.0078.14اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه وليد شهاب حمد24301422222044059

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الكرامة للبناتادبيياسمين محمود يونس عبد القادر24311422222044061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية الكرامة للبناتادبييقين عالء مجيد محي24321422222044062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية معصومة للبناتادبياسراء فائق حسن جسام24331422222045002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية معصومة للبناتادبيالبتول حسين داود ناعور24341422222045004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية معصومة للبناتادبيبراء محمد سلمان داود24351422222045007

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية معصومة للبناتادبيبيداء ناظم موحان جبر24361422222045008

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية معصومة للبناتادبيتبارك باسم غالي ثامر24371422222045009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية معصومة للبناتادبيرقيه عباس حمدان والي24381422222045012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية معصومة للبناتادبيرنا عماد صبري علي24391422222045013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء ستار جبار جبر24401422222045016

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء فالح حسن عاشور24411422222045017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء منصور جاسم محمد24421422222045018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية معصومة للبناتادبيزينب حسن ثجيل اليف24431422222045020

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية معصومة للبناتادبيزينب شمخي جبار رطين24441422222045022

كلية اللغات/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية معصومة للبناتادبيساره دعدوش فرحان جاسم24451422222045024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية معصومة للبناتادبيشروق خالد جميل عرابي24461422222045025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية معصومة للبناتادبيصبا صباح رمح وادي24471422222045026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية معصومة للبناتادبيصفاء هاني عليوي فرحان24481422222045027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29ثانوية معصومة للبناتادبيفاطمه باسم حسين محمود24491422222045029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية معصومة للبناتادبيفاطمه حسين نوفان خالوي24501422222045030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية معصومة للبناتادبيفاطمه محمود علي مسلم24511422222045032

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية معصومة للبناتادبيوالء وضاح علي دحام24521422222045035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات سالم جاسم محمد24531422222046007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه عباس حطاب شاه علي24541422222046008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه عبد العزيز عبد المناف عبد اللطيف24551422222046009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء عمار خضير حاتم24561422222046010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء كمال حسن حسين24571422222046011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدينا حسين جبر غنام24581422222046012

كلية القانون/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرحمه علي غالي مال هللا24591422222046014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرغد سعد عبد علي حسن24601422222046015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرقيه جاسم والي يونس24611422222046016

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيريام احمد زاير دوحي24621422222046018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء ستار علي كاظم24631422222046019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء عبد الكاظم جبار غضيب24641422222046020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء مهدي عطيه بدن24651422222046022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا كاظم24661422222046023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب علي راضي عبد هللا24671422222046024

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب علي عاكول مطر24681422222046025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب ماجد حسن فارس24691422222046026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب محمد صاحب زاير24701422222046027

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب نعيم زبون هامل24711422222046028

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره قحطان جبار محمد24721422222046029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسبأ عبد هللا صبيح عبد هللا24731422222046030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسجى قصي فاضل عباس24741422222046031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسماح اركان عباس عبد24751422222046032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشيماء ستار علي كاظم24761422222046033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه احمد حسن سالمه24771422222046035

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه حسين فريح راضي24781422222046036

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم عبد الرزاق جبار داخل24791422222046040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم عالء حسين زغير24801422222046042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم مازن كاظم فهد24811422222046043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينبأ تحسين سعيد سلمان24821422222046046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور جاسم احنين حسين24831422222046050

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيهدى عادل عبد خلف24841422222046052

كلية اللغات/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيياسمين عالء حسين سدخان24851422222046053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية الوهج للبناتادبيأيات باسم كامل كشاش24861422222047001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الوهج للبناتادبيأيه حسين محمد شبيب24871422222047002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية الوهج للبناتادبيايمان محمود غني علي24881422222047004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية الوهج للبناتادبيبتول علي سلمان عبطان24891422222047005

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الوهج للبناتادبيتكتم حسين بدر مهدي24901422222047008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الوهج للبناتادبيحنين عبد الحسين داشر سرحان24911422222047010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية الوهج للبناتادبيحوراء صادق جباري جبر24921422222047011

كلية الحقوق/جامعة النهرين656.0093.71ثانوية الوهج للبناتادبيحوراء نوري كمر عبد24931422222047012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية الوهج للبناتادبيخديجه مهند محمد عناد24941422222047013

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الوهج للبناتادبيدعاء محمد حسين جعفر24951422222047014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الوهج للبناتادبيزهراء صادق جالب مهاوش24961422222047016

كلية اآلداب/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية الوهج للبناتادبيزينب احمد محسن عناد24971422222047017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية الوهج للبناتادبيسجى سالم عجمي علي24981422222047019

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الوهج للبناتادبيصابرين شاكر مطشر حمود24991422222047021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية635.0090.71ثانوية الوهج للبناتادبيغدير حسن خضير عباس25001422222047022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الوهج للبناتادبيفاطمه جاسم محمد يازع25011422222047023
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية الوهج للبناتادبيفاطمه سعد حمود كريم25021422222047024

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الوهج للبناتادبيفاطمه عامر عبد جواد25031422222047025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الوهج للبناتادبيكوثر جاسم محسن حمود25041422222047028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الوهج للبناتادبينور صالح صالح شلكام25051422222047031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الوهج للبناتادبيهدى عوده سلمان رحيل25061422222047032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية المسك للبناتادبياروى سعدي عيسى حسن25071422222048002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية المسك للبناتادبياستبرق علوان زغير محمد25081422222048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية المسك للبناتادبياسراء احسان عبد علي حسين25091422222048005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية المسك للبناتادبيايه ابراهيم خليل ابراهيم25101422222048007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية المسك للبناتادبياية حيدر عباس شنان25111422222048008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية المسك للبناتادبيايمان علي شاكر جبوري25121422222048010

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية المسك للبناتادبيايه محمد عبد الرضا مفتول25131422222048011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية المسك للبناتادبيرسل جبار محسن جازع25141422222048017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية المسك للبناتادبيرويده كاظم حزام مهاوي25151422222048020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية المسك للبناتادبيزهراء احمد علي راضي25161422222048021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية المسك للبناتادبيزهراء حسين غركان كاطع25171422222048022

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية المسك للبناتادبيزهراء عباس زاير حمد25181422222048023

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية المسك للبناتادبيزهراء كاظم منخي جابر25191422222048025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية المسك للبناتادبيزينب نديم شاوي عبود25201422222048027

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية المسك للبناتادبيشهد منير عبد االمير مال هللا25211422222048031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية المسك للبناتادبيطيبه ستار جبار الفي25221422222048032

كلية اللغات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية المسك للبناتادبيطيبه علي غازي سلمان25231422222048033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية المسك للبناتادبيطيبه فليح علي عبد الحمزه25241422222048034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية المسك للبناتادبيفاطمه فراس معن عبد25251422222048035

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين657.0093.86ثانوية المسك للبناتادبيفرح حامد ابراهيم حسين25261422222048039

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية المسك للبناتادبيفرح رائد سامي حسب هللا25271422222048040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية المسك للبناتادبيفرح طالب مجيد حسين25281422222048041

كلية االعالم/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية المسك للبناتادبيفرح عباس هدهود راضي25291422222048042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية المسك للبناتادبيكوثر حميد شاكر جبوري25301422222048043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية المسك للبناتادبيمعصومة طالب رحيم حسن25311422222048049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية المسك للبناتادبيمالك ياس خضير عباس25321422222048050

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية المسك للبناتادبيمنى كاظم شريف خليف25331422222048051

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية المسك للبناتادبينبأ حسين عبد منحوش25341422222048053

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية المسك للبناتادبينبأ صالح جواد كاظم25351422222048055

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية المسك للبناتادبينور الهدى عماد عيال جبار25361422222048057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية المسك للبناتادبيياسمين علي خلف رشيد25371422222048058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية السعادة للبناتادبيبنان ابراهيم زيدان عاكول25381422222049005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية السعادة للبناتادبيتبارك صدام فرحان علي25391422222049007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية486.0069.43ثانوية السعادة للبناتادبيختام رائد خضير عباس25401422222049009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية السعادة للبناتادبيرقيه رائد خضير عباس25411422222049013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية السعادة للبناتادبيرقيه رياض عزيز جاسم25421422222049014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية السعادة للبناتادبيرقيه صالح صباح شنيشل25431422222049015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0071.14ثانوية السعادة للبناتادبيرواء فوزي علي محسن25441422222049016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية السعادة للبناتادبيرونق كامل حسن ساجت25451422222049017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء خالد عبد هللا خضير25461422222049018

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية السعادة للبناتادبيزينب فاضل حسين عبود25471422222049019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية السعادة للبناتادبيزينه علي عباس فاضل25481422222049020

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية السعادة للبناتادبيعذراء خالد عبد الرسول عبد القهار25491422222049024

كلية االعالم/الجامعة العراقية517.0073.86ثانوية السعادة للبناتادبيغفران عباس كاظم فنجان25501422222049025

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية السعادة للبناتادبيفاطمه سعد جاسم واعي25511422222049027

كلية اللغات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية السعادة للبناتادبيقمر احمد ناظم طاهر25521422222049030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية السعادة للبناتادبيمريم عزت خليل ابراهيم25531422222049031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية السعادة للبناتادبيمريم هادي صالح كريم25541422222049033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية السعادة للبناتادبينرجس صالح مهدي كمر25551422222049034

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية السعادة للبناتادبينرجس علي هادي محسن25561422222049035

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522.0074.57ثانوية السعادة للبناتادبينور الهدى محمد عباس كاظم25571422222049036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية السعادة للبناتادبيياسمين ياسين عالوي خضير25581422222049040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية السعادة للبناتادبييقين محمد خضير رشيد25591422222049041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية الرتاج للبناتادبياسراء اياد هاشم كريم25601422222050001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الرتاج للبناتادبيامنه سلمان كريم راضي25611422222050003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية الرتاج للبناتادبيايات جاسم شاطي صخي25621422222050004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الرتاج للبناتادبيايات صفاء فليح كريم25631422222050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى532.0076.00ثانوية الرتاج للبناتادبيايات مرتضى مجيد عبد النبي25641422222050006

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية الرتاج للبناتادبيبتول ميثاق كريم تقي25651422222050008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الرتاج للبناتادبيبنين نعيم عبيد حمود25661422222050012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية الرتاج للبناتادبيحنين احمد هليل هاشم25671422222050014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية الرتاج للبناتادبيختام تاثير حسين حمد25681422222050017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء احمد سعد جابر25691422222050021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء حسين شغدون لوتي25701422222050024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء خشيني عوض رحم25711422222050025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء عاشور هامل جباره25721422222050026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء نصار عذيب كاظم25731422222050027

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية الرتاج للبناتادبيسجى فالح مجيد خلف25741422222050030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الرتاج للبناتادبيغدير وحيد مهنا عبود25751422222050035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه احمد صايل سلمان25761422222050036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه علي جمعه عباس25771422222050037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الرتاج للبناتادبيمريم رائد عوده حسين25781422222050044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الرتاج للبناتادبينور الهدى مهدي كاظم عبد25791422222050051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الرتاج للبناتادبينور عبد الحسين محسن خلف25801422222050053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الرتاج للبناتادبيهدى حسن رحيمه علي25811422222050056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0064.43ثانوية الرتاج للبناتادبيهدى داخل دنيف حمدان25821422222050057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيآمنه احمد محمد سلومي25831422222051001
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيأنس عنيد سعود جاسم25841422222051002

كلية اآلداب/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبياستبرق سامي محارب حسن25851422222051005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيتبارك كامل عويد كزار25861422222051010

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيختام احمد منصور حسن25871422222051012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيديار علي غازي خزعل25881422222051013

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرانيه حافظ سلمان رجب25891422222051014

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرند محمد عبد هللا علي25901422222051017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيسارة صكبان علي خميس25911422222051019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0074.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيسحر ياسين خضير صالح25921422222051020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيطيبه عامر خضير جاسم25931422222051023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيعبير خضر حسين علي25941422222051024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيفاطمة اياد كاظم محسن25951422222051026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيفردوس علي كامل جاسم25961422222051027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمريم سلومي عليوي جاسم25971422222051029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمريم شاكر توفيق خضير25981422222051030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمريم مرزه يوسف سعيد25991422222051031

كلية االعالم/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمالك عدنان مرداس صالح26001422222051032

كلية اآلداب/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيموج عدنان مرداس صالح26011422222051033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيميمونه علي محارب حسن26021422222051034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبينور حسين محمود صالح26031422222051036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0072.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيهاجر عثمان زاحم نعمة26041422222051037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية نور الهدى للبناتادبياالء صباح عبيد سعيد26051422222052002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71ثانوية نور الهدى للبناتادبيايمان رحيم قاسم خلف26061422222052005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14ثانوية نور الهدى للبناتادبيايمان محمد مزهر محمد26071422222052006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية نور الهدى للبناتادبيبتول عباس جبر علوان26081422222052007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية نور الهدى للبناتادبيبنين صباح غانم جاسم26091422222052009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية نور الهدى للبناتادبيتقى علي عزت باقر26101422222052010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية نور الهدى للبناتادبيحنين عدي حلو ياسين26111422222052012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء حسين سالم عيدان26121422222052013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14ثانوية نور الهدى للبناتادبيدعاء فاضل حسج حسن26131422222052016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00ثانوية نور الهدى للبناتادبيدنيا حميد سالم عيدان26141422222052017

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0072.71ثانوية نور الهدى للبناتادبيرباب صباح غانم جاسم26151422222052018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية نور الهدى للبناتادبيرسل ماجد حميد عواد26161422222052019

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية نور الهدى للبناتادبيرسل محمد مكطوف شباط26171422222052020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية نور الهدى للبناتادبيرقيه اسعد محمد لفته26181422222052021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية نور الهدى للبناتادبيريام نجم نصيف حمادي26191422222052022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء علي صرحان جبر26201422222052024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء قحطان عدنان كريم26211422222052025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية نور الهدى للبناتادبيزينب حسن تركي فياض26221422222052027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية نور الهدى للبناتادبيزينب حقي عليوي ناصر26231422222052028

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى قيس غازي صبري26241422222052031
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية نور الهدى للبناتادبيشهد سعيد مانع دويج26251422222052034

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية نور الهدى للبناتادبيغدير محمد حسن مرهون26261422222052038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0073.14ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه رزاق كحيص لشان26271422222052039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه نجم عبود جاسم26281422222052041

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه نمر غزال مطر26291422222052042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية نور الهدى للبناتادبيفرقان وسام ابو الهيل فرج26301422222052043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية نور الهدى للبناتادبينبا ماجد حميد عواد26311422222052048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية نور الهدى للبناتادبينور الهدى يحيى عادل عبدوش26321422222052051

كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية نور الهدى للبناتادبينور فالح حسن كماش26331422222052052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية نور الهدى للبناتادبينور فليح حسن خالد26341422222052053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية نور الهدى للبناتادبينورس فاضل حسج حسن26351422222052054

كلية اللغات/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية الفرح للبناتادبيايه علي شاكر سلمان26361422222053003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية الفرح للبناتادبيدنيا علي حنظل حسين26371422222053006

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الفرح للبناتادبيرسل حسن حسين خنجر26381422222053007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الفرح للبناتادبيزينب احمد عادل عبد االمير26391422222053009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية الفرح للبناتادبيزينب عايد مجبل خلف26401422222053010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمة حسين خضير عزيز26411422222053016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الفرح للبناتادبيفرح نور الدين فاضل عبد االمير26421422222053020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الفرح للبناتادبينبا غسان مزعل عبد الكريم26431422222053025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الفرح للبناتادبيهبه حمزة فليو كطيمي26441422222053029

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية المعالي للبناتادبيايات سالم ضياء جاسم26451422222054002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية المعالي للبناتادبيايه عدنان محمود وهيب26461422222054003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية المعالي للبناتادبيحنين فراس كريم علي26471422222054008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية المعالي للبناتادبيحوراء نصير مجيد سعيد26481422222054011

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية المعالي للبناتادبيدالل محمود فالح محمود26491422222054012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية المعالي للبناتادبيرؤى عيسى ابراهيم حمد26501422222054013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية المعالي للبناتادبيزهراء صباح محمد محيسن26511422222054014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية المعالي للبناتادبيزينب فريد عبد الجبار احمد26521422222054017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية المعالي للبناتادبيطيبه عباس محمد نعيم26531422222054019

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه عماد طالب لطيف26541422222054022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية المعالي للبناتادبيلبنى عادل غيدان جاسم26551422222054023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية المعالي للبناتادبيمريم خالد برهان سلمان26561422222054025

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية المعالي للبناتادبيمريم ياسر مالك عبد علي26571422222054027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية المعالي للبناتادبيمالك احمد هاشم عبد26581422222054028

كلية اآلداب/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية المعالي للبناتادبيمنار حسن احمد كيطان26591422222054030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية المعالي للبناتادبيمينا حسين فاضل مراد26601422222054031

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية المعالي للبناتادبينبأ امجد فاضل صافي26611422222054032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية المعالي للبناتادبينورهان محمد عبد الصاحب علي26621422222054037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية المعالي للبناتادبيورود فراس سمير ياسين26631422222054038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الناصرة للبناتادبياستبرق عباس محيل غليم26641422222056001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الناصرة للبناتادبيايه مرتضى خضير عباس26651422222056004
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية الناصرة للبناتادبيبركه خليل عبد االمير شنين26661422222056007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الناصرة للبناتادبيحنين كاظم عبيد سرحان26671422222056010

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الناصرة للبناتادبيحوراء عالء سلمان كريدي26681422222056012

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية الناصرة للبناتادبيحوراء عمار رحيم طاهر26691422222056014

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الناصرة للبناتادبيدعاء جعفر صاحب حسن26701422222056015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الناصرة للبناتادبيرقيه جعفر جميل عبد26711422222056017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء علي حسن زاير26721422222056022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء مهدي اسماعيل جاسم26731422222056023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب جالل نعيم محمد26741422222056025

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب حسين محمد جواد26751422222056026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب صالح نعمه عبود26761422222056028

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب عبد المطلب عبد الرضا شنيار26771422222056029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب قاسم عباس حسين26781422222056030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب هاني عمران عبد القادر26791422222056032

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الناصرة للبناتادبيسبأ داود سلمان حمدان26801422222056035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية الناصرة للبناتادبيسجى رسول مزعل حسن26811422222056036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية الناصرة للبناتادبيسراب سمير اسعد يوسف26821422222056037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الناصرة للبناتادبيشمس بالل طه احمد26831422222056038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الناصرة للبناتادبيشهد علي موحان شاهين26841422222056040

كلية اآلداب/جامعة واسط442.0063.14اعدادية الناصرة للبناتادبيشهد عمار عادل هادي26851422222056041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الناصرة للبناتادبيضحى علي كمر عبد26861422222056042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه حمزه عيسى حمزه26871422222056043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الناصرة للبناتادبيعذراء صباح نور مجيد26881422222056044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه ثائر عطيه محمد26891422222056047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه حسين مشاري سلمان26901422222056048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه علي احمد عمران26911422222056051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه ماهر عبد الغني يوسف26921422222056052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم حامد جاسم حمزه26931422222056055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم عزيز ناصر عبود26941422222056057

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم محمد حسين خميس26951422222056058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الناصرة للبناتادبيمالك هيثم خضير عباس26961422222056060

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الناصرة للبناتادبينبأ خالد حسن جاسم26971422222056062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية الناصرة للبناتادبينبأ كريم حامد عبد26981422222056063

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية الناصرة للبناتادبينور الهدى خالد راضي عبد الحسين26991422222056065

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية الناصرة للبناتادبينور الهدى عبد الجليل برهام عطشان27001422222056066

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية الناصرة للبناتادبينور علي معيوف أجبير27011422222056067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الناصرة للبناتادبيهبه عبد الخالق علي شندي27021422222056068

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الناصرة للبناتادبيهدى عاطف سلمان كريدي27031422222056069

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الناصرة للبناتادبيورود عباس عبادي داود27041422222056070

كلية التربية/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية ام ايمن للبناتادبياخالص محمد كريم عباس27051422222057002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيايمان فيلق نوري مهدي27061422222057005
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيايه عزيز طارش جابر27071422222057006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيحنين احمد كريم طاهر27081422222057010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء حيدر علي كاظم27091422222057012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء ماجد كاظم غضيب27101422222057013

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء مشرق صادق نافع27111422222057014

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيدنيا عالء جاسم حسين27121422222057015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين635.0090.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيرانيا غانم محمد طه27131422222057016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيرحمه محمد ستار سلمان27141422222057017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية ام ايمن للبناتادبيرسل رزاق علي سلطان27151422222057018

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية403.0057.57اعدادية ام ايمن للبناتادبيرقيه صالح محمد توفيق باشا27161422222057020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيروان عباس حاتم نعمه27171422222057021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيريمة محمد سعيد احمد27181422222057022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء حسن كاطع محسن27191422222057023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء صالح خضير فرج27201422222057025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء علي فالح حليحل27211422222057026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب ثامر رزوقي حسن27221422222057027

كلية اآلداب/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب جواد كاظم عبد النبي27231422222057028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب سامر صبري شنين27241422222057029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب عادل خزعل خلف27251422222057030

كلية اآلداب/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب نصير علي حسين27261422222057034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيسارة احمد زيدان احمد27271422222057035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ام ايمن للبناتادبيسجى فرحان عبودي شير27281422222057037

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية ام ايمن للبناتادبيسرى شاكر محمود حميد27291422222057038

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيسلوى عقيل فرحان محيي27301422222057039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية ام ايمن للبناتادبيطيبه احمد كريم طاهر27311422222057042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيطيبه بشير خلف نعمه27321422222057044

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيغاليه طارق جاسم محمد27331422222057045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيغدير محمود عبد هللا فاضل27341422222057046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه حسام منعم عيسى27351422222057047

كلية القانون/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه حسن منذر نوري27361422222057048

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه حسين عبد الصاحب كاظم27371422222057049

كلية االعالم/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه عبد الساده حسين حافظ27381422222057050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه علي حسين مرهج27391422222057051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية ام ايمن للبناتادبيكوثر نزار عبد الهادي حمدان27401422222057054

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيلينه علي ماجد عبد الوهاب27411422222057055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم ستار جبار بطل27421422222057056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم فاضل قاسم خلف27431422222057058

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم مجيد حمود جبر27441422222057059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم محمود عدنان سلمان27451422222057060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية ام ايمن للبناتادبيمعصومه رعد دوحي حبيب27461422222057062

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيملك علي حسن عليوي27471422222057063
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية ام ايمن للبناتادبيميسره سالم كاظم مزعل27481422222057064

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية ام ايمن للبناتادبيمينا فاخر خدر بويع27491422222057065

كلية االعالم/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية ام ايمن للبناتادبينشوه اسماعيل صدام مسير27501422222057066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية ام ايمن للبناتادبينوال مهدي جليوي جبل27511422222057067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية626.0089.43اعدادية ام ايمن للبناتادبينور الهدى ستار جبار خالوي27521422222057068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية ام ايمن للبناتادبينور الهدى ضياء جبار لعيبي27531422222057069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية ام ايمن للبناتادبينور الهدى قصي خضير ناصر27541422222057070

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية ام ايمن للبناتادبينور الهدى كامل حنون ثامر27551422222057071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية ام ايمن للبناتادبينور كامل زايد فاضل27561422222057072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية573.0081.86اعدادية ام ايمن للبناتادبييقين علي خلف عبد27571422222057075

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية ام ايمن للبناتادبييمامه مهند محمد حسن27581422222057076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية ام ايمن للبناتادبيينار احمد علي مجيد27591422222057077

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية الخليج العربي للبناتادبيايمان بشار تركي رشيد27601422222058001

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الخليج العربي للبناتادبيبنين احمد كاظم سرحان27611422222058004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71ثانوية الخليج العربي للبناتادبيحنين عماد مناتي فليح27621422222058007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الخليج العربي للبناتادبيداليا محمود شاكر خضير27631422222058009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية الخليج العربي للبناتادبيرفقه محمد احمد يحيى27641422222058013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية الخليج العربي للبناتادبيروان عصام هاشم عبد27651422222058014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب هشام طاهر عبد الرحمن27661422222058018

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره عقيل راشد مجيد27671422222058019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00ثانوية الخليج العربي للبناتادبيشهد سرمد فؤاد خطاب27681422222058021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية الخليج العربي للبناتادبيضي سامي حسين هادي27691422222058023

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمالك رفعت محسن نايف27701422222058032

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية الخليج العربي للبناتادبينبأ احمد طالب جبر27711422222058033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور الهدى عالء ناصر حسين27721422222058034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور الهدى علي جابر لفته27731422222058035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور عامر حبيب علوان27741422222058036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الخليج العربي للبناتادبيياسمين درويش عبدوش زمام27751422222058037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية امنة الصدر للبناتادبيالق ناظم عواد عبد27761422222059003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيايات سعد عباس كيفان27771422222059008

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيتقى حسن جعفر جبار27781422222059013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية امنة الصدر للبناتادبيجنة اكرم طالب علي27791422222059014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء احمد لطيف فرج27801422222059015

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء سعدون جابر مجباس27811422222059016

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيخديجة حاكم ثامر فرحان27821422222059018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدعاء عادل جبره حسين27831422222059019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية امنة الصدر للبناتادبيدينا فيصل سامي كدر27841422222059020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرقيه اركان عبد عزيز27851422222059022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرقيه حسن ظاهر خضير27861422222059023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية629.0089.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرواء عبد حيدر حسين مرزة27871422222059024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرواء نجم عبد محمد27881422222059025
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء احمد عارف ناصر27891422222059026

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب بشار فليح مهدي27901422222059030

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب جليل عبد السادة رضا27911422222059031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسارة خالد مهيدي صالح27921422222059033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية امنة الصدر للبناتادبيساره مهدي عباس داود27931422222059034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسجى سمير كامل علي27941422222059036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيطيبه لفته كاظم حسين27951422222059042

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية امنة الصدر للبناتادبيعذراء كاظم جبر عوده27961422222059043

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية امنة الصدر للبناتادبيغفران عالء جبار كاظم27971422222059044

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمه ابراهيم سلطان حسن27981422222059045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمه عبد الحسين رضيوي نون27991422222059047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمريم عباس حسون عوده28001422222059050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمالك سمير محسن كطفان28011422222059051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمنى رعد كامل علي28021422222059052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية امنة الصدر للبناتادبينبا محمد محسن كطفان28031422222059054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور الهدى لفته عوده جرد28041422222059055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهاجر امجد محسن ضمد28051422222059058

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهديل محمد كاظم محيسن28061422222059059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية امنة الصدر للبناتادبيوديان حسين محمد مجبل28071422222059060

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الحريري للبناتادبياروى امجد حمود حسن28081422222060001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية449.0064.14ثانوية الحريري للبناتادبياستبرق هشام سلمان عبيد28091422222060002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الحريري للبناتادبياسراء كريم بهاء ابراهيم28101422222060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية الحريري للبناتادبيانسام طارق احمد عبد السالم28111422222060007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الحريري للبناتادبيايه قاسم لطيف جاسم28121422222060009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0069.57ثانوية الحريري للبناتادبيبنين عدي عايد هاشم28131422222060011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71ثانوية الحريري للبناتادبيتقى عمار عيسى حسين28141422222060012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الحريري للبناتادبيحنين عمار محمود علي28151422222060014

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الحريري للبناتادبيحنين هيثم حاتم فيحان28161422222060015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية الحريري للبناتادبيداليا صفاء ضياء عباس28171422222060016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية الحريري للبناتادبيدانيه يعرب عبد الحميد اسماعيل28181422222060017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية الحريري للبناتادبيرؤى ثامر مريوش جعاطه28191422222060020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية الحريري للبناتادبيرفل حيدر سكران فيحان28201422222060023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الحريري للبناتادبيرقيه علي عليوي حسين28211422222060025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الحريري للبناتادبيزهراء رعد ازغير محسن28221422222060027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الحريري للبناتادبيسارة احسان خالد حسون28231422222060032

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الحريري للبناتادبيسهيله يحيى حسب هللا عكله28241422222060033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية الحريري للبناتادبيضحى واثق حسون ناصر28251422222060036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية الحريري للبناتادبيعذراء عمار موسى فرحان28261422222060039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية الحريري للبناتادبيمريم ستار سكران فيحان28271422222060047

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية الحريري للبناتادبيندى عبد الجبار سلمان خميس28281422222060051

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الحريري للبناتادبيهاله عبد الرحمن محي الدين عبد هللا28291422222060053
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الحريري للبناتادبيهيام شهاب احمد حسن28301422222060055

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيام البنين بهاء الدين علي حسن28311422222061001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيايات ماجد جاسم محمد28321422222061002

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيتبارك نوري صباح كاظم28331422222061008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيجنات عالوي محمود راهي28341422222061009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيحوراء واثق حمزه جياد28351422222061011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيرقيه راسم شهادي محسن28361422222061015

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيريام محمد جاسم حمودي28371422222061016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيضحى فاضل مهدي محمد28381422222061028

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيفاطمه صباح يوسف وادي28391422222061034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيفرقان كاظم علي نصر هللا28401422222061035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيلينا سعد احمد موات28411422222061039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيمالك ستار جبر محسن28421422222061043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبينور الهدى حسين طه علي28431422222061044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبينور الهدى فرحان عطيه ضمد28441422222061046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبينور عاصي جالب شمر28451422222061047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبينور علي عبد الحسين مناتي28461422222061048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهبه مهند سليم ناظم28471422222061049

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية بلقيس للبناتادبيافنان مهدي ناصر كريم28481422222062004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية بلقيس للبناتادبياالء عباس حازم مفتن28491422222062005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية بلقيس للبناتادبيامال حسين فلحي سلطان28501422222062006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية بلقيس للبناتادبيامنه سعد عبد الحسن مزعل28511422222062007

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية بلقيس للبناتادبيايناس فاضل حسن فرج28521422222062008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية بلقيس للبناتادبيايه كاظم حاتم عطيه28531422222062009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية بلقيس للبناتادبيايه محمد قاسم مونس28541422222062010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية بلقيس للبناتادبيبتول خضير عبد الحسين صخي28551422222062012

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية بلقيس للبناتادبيبتول شوقي عبد علوان28561422222062013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ميسان558.0079.71اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين فاضل محمد متيعب28571422222062017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك حامد عنيد صيوان28581422222062019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك والء صباح سعيد28591422222062020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0063.43اعدادية بلقيس للبناتادبيتقى محمد حسين جابر28601422222062021

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية بلقيس للبناتادبيحنين باسم جاسم محمد28611422222062023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية بلقيس للبناتادبيدعاء خضير عباس عليوي28621422222062026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه حميد شغات علي28631422222062028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حسين جساس فارس28641422222062036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء صالح حسن نعمه28651422222062038

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء عادل نعوم امناتي28661422222062041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء محمد عزيز دفار28671422222062045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء منتظر خالد حميد28681422222062046

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب زيدان خلف كاظم28691422222062049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب سامي زغير حمود28701422222062050
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب محمد حسن عباس28711422222062053

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب مرتضى فاخر علي28721422222062054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية بلقيس للبناتادبيسمر عطيه لفته طعيمه28731422222062061

كلية اآلداب/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية بلقيس للبناتادبيعذراء علي ابراهيم خضير28741422222062064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه جعفر هليل عباس28751422222062067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عباس عليوي عبيد28761422222062069

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية بلقيس للبناتادبيفرح سلمان راضي سلمان28771422222062073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية بلقيس للبناتادبيكوثر وسام عبد الكريم محمد28781422222062075

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم عائد كصاب جاسم28791422222062077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم عباس عبد الحسين موزان28801422222062078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم علي حسن عبد الرضا28811422222062080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم عيسى داخل هاشم28821422222062081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم كريم دريول غضيب28831422222062082

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0079.71اعدادية بلقيس للبناتادبيمالك علي زبون ناصر28841422222062084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية بلقيس للبناتادبيمنار رياض عادل عبود28851422222062085

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية بلقيس للبناتادبيميقات علي غالي مال هللا28861422222062086

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ رائد عباس سلوم28871422222062088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ زيد جبار عبد28881422222062089

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ مرتضى حسن كريم28891422222062090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية بلقيس للبناتادبينسرين هاشم حيال ظاهر28901422222062091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية بلقيس للبناتادبينور الزهراء علي حسين حيدر28911422222062092

كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية بلقيس للبناتادبينور سعد فيصل زاير28921422222062096

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية بلقيس للبناتادبينور ضياء محسن حسين28931422222062097

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية بلقيس للبناتادبينور محمد رحمة هللا عباس28941422222062098

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى جبار حيدر حسون28951422222062103

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيابرار حسن كريم جعاز28961422222063002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اإلعدادية المركزية للبناتادبياسماء ضاري كريم مهدي28971422222063004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71اإلعدادية المركزية للبناتادبيالهام عدنان فريح محمد28981422222063006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اإلعدادية المركزية للبناتادبيام البنين محي شالكه محسن28991422222063007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57اإلعدادية المركزية للبناتادبيامنه حامد عطا هللا مشكور29001422222063008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيايناس عبد االمير حسن موسى29011422222063010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اإلعدادية المركزية للبناتادبيبراء ضياء عبد احمد29021422222063011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اإلعدادية المركزية للبناتادبيحوراء مؤيد محسن عبيد29031422222063014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اإلعدادية المركزية للبناتادبيحوراء ماجد حمد عباس29041422222063015

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اإلعدادية المركزية للبناتادبيختام كريم عبد عبد الرضا29051422222063016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اإلعدادية المركزية للبناتادبيدعاء صادق مظهر متعب29061422222063017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0074.14اإلعدادية المركزية للبناتادبيدموع خالد عبد الواحد نصيف29071422222063018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء تعبان محمود منصور29081422222063022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء حمدان خلف عباس29091422222063024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية479.0068.43اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء كريم عزيز فنجان29101422222063026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء محمود محسن خميس29111422222063027
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب اثير محمد خلف29121422222063028

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اإلعدادية المركزية للبناتادبيساره سعد محمد جاسم29131422222063030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0075.86اإلعدادية المركزية للبناتادبيسلسبيل رشيد شالكه نجرس29141422222063032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اإلعدادية المركزية للبناتادبيشهد عماد جواد كاظم29151422222063034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اإلعدادية المركزية للبناتادبيشهالء نزار جبار عناد29161422222063035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اإلعدادية المركزية للبناتادبيضحى ايسر سالم كريفع29171422222063036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اإلعدادية المركزية للبناتادبيطيبه صفاء محمد طه29181422222063037

كلية اآلداب/جامعة بغداد544.0077.71اإلعدادية المركزية للبناتادبيعذراء كريم هادي مطلك29191422222063038

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اإلعدادية المركزية للبناتادبيمريم جبار عبد الحسن مزعل29201422222063047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اإلعدادية المركزية للبناتادبينور الهدى حسين مريوش دحلوس29211422222063049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية النسرين للبناتادبيأيه باسم محمد علي مهدي29221422222064001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00ثانوية النسرين للبناتادبيرقيه ياسر غازي حمود29231422222064004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية النسرين للبناتادبيسمار صباح محسن فهد29241422222064005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية النسرين للبناتادبيطيبة صالح فاخر جبر29251422222064006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية النسرين للبناتادبينور الهدى علي ناصر حسن29261422222064008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية617.0088.14ثانوية نور الزهراء للبناتادبياستبرق كاظم لطيف غافل29271422222066002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايات جاسم بعنوز موزان29281422222066003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايمان حمزه جداح حسن29291422222066005

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14ثانوية نور الزهراء للبناتادبيبشرى طاهر مهنا الزم29301422222066007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية نور الزهراء للبناتادبيبنين حيدر كمال كاظم29311422222066008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية نور الزهراء للبناتادبيبنين عبد الرزاق زاجي لصلوص29321422222066009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية نور الزهراء للبناتادبيتبارك خضير شمام دحام29331422222066010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحوراء حميد حسين جالب29341422222066012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحوراء علي كاظم حسين29351422222066013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية نور الزهراء للبناتادبيرقيه علي لطيف مكطوف29361422222066014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء ستار ساجت بريسم29371422222066016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء كاظم مانع كبيح29381422222066017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء مهدي حامد ناصر29391422222066018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينب تركي ناصر هريش29401422222066019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينه عبيد مجلي هليل29411422222066022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيسجى تحسين عبد الزهره كمر29421422222066023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية نور الزهراء للبناتادبيسجى حمود ثامر لفته29431422222066024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية604.0086.29ثانوية نور الزهراء للبناتادبيسجى ضياء ناهي قاسم29441422222066025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية نور الزهراء للبناتادبيشهالء فاضل صدام عباس29451422222066027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية نور الزهراء للبناتادبيعذراء جليل هاشم عيدان29461422222066029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه حسن زعيبل عاصي29471422222066032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه صباح جاسم عسكر29481422222066034

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية نور الزهراء للبناتادبيمريم حميد كاظم جوده29491422222066037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية سما بسماية للبناتادبيامنه ياسر جواد كاظم29501422222068001

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية سما بسماية للبناتادبياية حسين علي عبود29511422222068003

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية سما بسماية للبناتادبياية سعد عبد الحسن خلف29521422222068004
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كلية اللغات/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية سما بسماية للبناتادبياية علي طالب علوان29531422222068005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية636.0090.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيايالف هيمن انور موسى29541422222068006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية سما بسماية للبناتادبيبان داود سلمان صالح29551422222068007

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية سما بسماية للبناتادبيبتول سالم حميد حمادي29561422222068009

كلية اآلداب/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية سما بسماية للبناتادبيتقى صمد محمد عذيب29571422222068010

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية سما بسماية للبناتادبيجمانة فراس حسن ناصر29581422222068011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية سما بسماية للبناتادبيحوراء عمار خالد احمد29591422222068014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيدنيا زمن جاسم شالف29601422222068015

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية سما بسماية للبناتادبيرفل صالح عبد الكاظم طراد29611422222068017

كلية اآلداب/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية سما بسماية للبناتادبيرقية حسين علي جاسم29621422222068019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية سما بسماية للبناتادبيرقية عصام عباس قاسم29631422222068020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية سما بسماية للبناتادبيرنا حسين جاسم كاظم29641422222068021

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيروان بشار حاتم ثابت29651422222068022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية سما بسماية للبناتادبيروان فراس فزع حسين29661422222068023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيرياحين عباس حسين جبر29671422222068024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيريام صالح جبار كلش29681422222068025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية سما بسماية للبناتادبيزهراء رعد اليذ ورور29691422222068027

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية سما بسماية للبناتادبيزهراء عمار خالد احمد29701422222068028

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيزينب علي عودة ظاهر29711422222068030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية سما بسماية للبناتادبيزينه مهدي جاسب ثامر29721422222068031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية سما بسماية للبناتادبيسمر سالم كاظم جاسم29731422222068035

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية سما بسماية للبناتادبيشيماء فالح نزال حنوش29741422222068038

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية سما بسماية للبناتادبيغسق علي عبد هللا حيدر29751422222068041

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية سما بسماية للبناتادبيفاطمة مظهر عبد الرضا طاهر29761422222068043

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيمروة شكر محمود احمد29771422222068045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم احمد فرحان مطلك29781422222068046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم رائد نوري حميد29791422222068047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم عدي نجم عبد الحسين29801422222068048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية سما بسماية للبناتادبيمسره عدي كريم سلطان29811422222068050

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0075.43اعدادية سما بسماية للبناتادبيمالك محمد ياسر ظاهر29821422222068051

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة452.0064.57اعدادية سما بسماية للبناتادبينبا احمد مهدي صالح29831422222068053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية سما بسماية للبناتادبينبا غسان محمد مهدي29841422222068054

كلية القانون/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية سما بسماية للبناتادبينور احمد كاظم كاطع29851422222068057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية سما بسماية للبناتادبينور الزهراء حسن علي وهيب29861422222068058

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية سما بسماية للبناتادبينور الهدى حسين فتحي حسين29871422222068059

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية سما بسماية للبناتادبينورهان زياد مهدي كاظم29881422222068062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية الندى للبناتادبياسراء جاسم عبد االله خليفه29891422222069002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية الندى للبناتادبياليزابيث حسين علي خليل29901422222069005

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية الندى للبناتادبيايه حازم قمبر رضا29911422222069006

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين533.0076.14ثانوية الندى للبناتادبيايه طارق ياس عباس29921422222069009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29ثانوية الندى للبناتادبيبنين كاظم عباس هالل29931422222069017
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الندى للبناتادبيتبارك هشام جندي عباس29941422222069018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية الندى للبناتادبيجنات عامر تركي محسن29951422222069019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية الندى للبناتادبيحوراء علي حسن عباس29961422222069021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86ثانوية الندى للبناتادبيرتاج حيدر كريم عباس29971422222069023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الندى للبناتادبيزهراء جمعه فرحان فرمان29981422222069025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية الندى للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسين29991422222069026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29ثانوية الندى للبناتادبيزهراء حسن شامل حمود30001422222069027

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71ثانوية الندى للبناتادبيزهراء رياض محي محمد30011422222069028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الندى للبناتادبيزهراء ستار جبر ثاني30021422222069029

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية530.0075.71ثانوية الندى للبناتادبيزينب رعد عوده محمد30031422222069034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية الندى للبناتادبيزينب سلمان جبر ضاحي30041422222069035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية الندى للبناتادبيزينب ضياء خضير ساده30051422222069036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14ثانوية الندى للبناتادبيزينب علي عبيد ظاهر30061422222069037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الندى للبناتادبيزينب قصي فاضل حسين30071422222069038

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0063.29ثانوية الندى للبناتادبيسجى علي رحيم سلمان30081422222069041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية الندى للبناتادبيشهد جليل مسلم زاير30091422222069043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية الندى للبناتادبيشهد علي عبد الزهرة رسن30101422222069044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الندى للبناتادبيضحى اكرم محسن عباس30111422222069045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية الندى للبناتادبيطيبة اياد عبد الرضا جليل30121422222069046

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين528.0075.43ثانوية الندى للبناتادبيطيبه رعد زكي كرمان30131422222069047

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43ثانوية الندى للبناتادبيطيبه عباس تاغي علي30141422222069048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه احسان علي مهيدي30151422222069052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه عدنان كاظم محسن30161422222069054

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه كامران ابراهيم غالم30171422222069056

كلية االعالم/الجامعة العراقية500.0071.43ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه محمد صادق داود الزم30181422222069057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه مهدي خضير عباس30191422222069058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الندى للبناتادبيفاطمه مهند علي برهان30201422222069059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية الندى للبناتادبيمروه حسين عبد الرضا حسين30211422222069061

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الندى للبناتادبيمريم امير عباس كطران30221422222069062

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية الندى للبناتادبيمريم راضي عطوان ناصر30231422222069063

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين615.0087.86ثانوية الندى للبناتادبيمريم مصطفى عباس كليخ30241422222069064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الندى للبناتادبيملك مثنى انور يونس30251422222069066

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الندى للبناتادبيموج صالح عبد عبد الفتاح30261422222069067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية الندى للبناتادبينبراس حسن سحاب مطر30271422222069072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية الندى للبناتادبينور احمد عبد الكاظم ردام30281422222069073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية الندى للبناتادبينور ازغير معيكيط حنظل30291422222069074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الندى للبناتادبينور الهدى رسن سنيبل حمود30301422222069076

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الندى للبناتادبيهبه عليوي جاسم جبر30311422222069079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية الندى للبناتادبيهدى راضي صالح حسين30321422222069080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الندى للبناتادبييسر هادي عيدان حمادي30331422222069081

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57ثانوية الندى للبناتادبييقين وسام عبد القادر عوده30341422222069082
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية القوارير للبناتادبيبنين سلمان معيل عيسى30351422222070006

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية القوارير للبناتادبيتبارك توفيق عبد جاسم30361422222070008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية القوارير للبناتادبيحوراء داود سلمان جاسم30371422222070011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية القوارير للبناتادبيديار عقيل سعدون ناصر30381422222070013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية القوارير للبناتادبيديانا فوزي حسن حمود30391422222070014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء ابراهيم محمد مطر30401422222070015

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء عباس بازي ناصر30411422222070019

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء عبد العباس عبد علي سوباط30421422222070021

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء علي شمال جاسم30431422222070022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء نظير ساجت نصير30441422222070023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء ياسر نايف عودة30451422222070024

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية القوارير للبناتادبيزينب صالح علي غياض30461422222070028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية القوارير للبناتادبيزينب علي كيم شمخي30471422222070029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية القوارير للبناتادبيزينة سعد ديري زرار30481422222070031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43ثانوية القوارير للبناتادبيسارة محمد عبد الواحد شالل30491422222070032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية القوارير للبناتادبيسجى جاسم محمد جواد30501422222070034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية القوارير للبناتادبيشهد مصطفى كامل عبد30511422222070037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية القوارير للبناتادبيضحى عناد وسيل كاظم30521422222070038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء سلمان جالي صخي30531422222070039

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة سعيد العيبي راضي30541422222070045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن ناصر عبد الواحد30551422222070047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة قاسم محمد خضير30561422222070048

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية القوارير للبناتادبيميالد سعيد عبد الرزاق عاجل30571422222070052

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية القوارير للبناتادبينور غالب متعب علي30581422222070057

كلية اآلداب/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية القوارير للبناتادبيهدى هيثم جاسم سعود30591422222070061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االغادير للبناتادبيبلقيس قاسم عبد شريف30601422222071002

كلية االعالم/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية االغادير للبناتادبيبنين حسون موجر شنو30611422222071003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية االغادير للبناتادبيرؤى خليل عبد محمد30621422222071005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية االغادير للبناتادبيرقية عمار جاسم ظاهر30631422222071007

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية االغادير للبناتادبيزهراء عدنان جبار كاظم30641422222071010

كلية اآلداب/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية االغادير للبناتادبيغدير جواد كاظم علي30651422222071014

كلية االعالم/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية االغادير للبناتادبيفاطمة حسن عبد الستار حسن30661422222071016

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية االغادير للبناتادبيفرح مؤيد هادي فاضل30671422222071019

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية االغادير للبناتادبيقمر مهند حمد علي30681422222071020

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية االغادير للبناتادبيميسره حازم يحيى محمد30691422222071022

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية االغادير للبناتادبينور الهدى طارق صالح شلش30701422222071025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية االغادير للبناتادبينور اثير صبحي ناصر30711422222071026

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الصادقات للبناتادبيدعاء عباس شياع محي30721422222073002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية الصادقات للبناتادبيرقيه حسين نصر هللا عبود30731422222073003

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الصادقات للبناتادبيزهراء علي حسين هندي30741422222073005

كلية االعالم/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الصادقات للبناتادبيزينب علي عبد الحسين عاكول30751422222073006
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية الصادقات للبناتادبيشهد خضير حسن عبد الحسين30761422222073007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية الصادقات للبناتادبيفاطمه حيدر كاظم جواد30771422222073009

كلية القانون/الجامعة المستنصرية639.0091.29ثانوية الصادقات للبناتادبيمروه احمد عليوي حسن30781422222073010

كلية اآلداب/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيبان حميد مدلول عباس30791422224001001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيتبارك شهاب وهيب احمد30801422224001002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيريهام هيثم طاهر علي30811422224001004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيمروه حيدر محمد حسن عبد المجيد30821422224001005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية615.0087.86ثانوية الصباح االهلية للبناتادبياالء سامي حسين حافظ30831422224009001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيزينب اسعد زويد عبيد30841422224009002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0077.71ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيفاطمه رياض ياسين ورد30851422224009004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيكوثر رعد ملحاك محمد30861422224009005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينور الهدى طارق عبد هللا مهدي30871422224009007

كلية اآلداب/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية المكارم االهلية للبناتادبيرانيه ابراهيم عبد سعود30881422224010003

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية المكارم االهلية للبناتادبيزهراء عباس عزيز محمود30891422224010004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية المكارم االهلية للبناتادبيضحى قاسم حسين سبهان30901422224010006

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية المكارم االهلية للبناتادبيقسم احمد صبري كريم30911422224010007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية المكارم االهلية للبناتادبيمريم حسون محمود ناصر30921422224010009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية المكارم االهلية للبناتادبينبأ نمير طاهر عبيد30931422224010010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيايات عصام جاسم هاشم30941422224012001

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيايه احمد عبد الحسين ناصر30951422224012002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيزينب هاشم داود خلف30961422224012005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيفاطمه عباس حيدر مظلوم30971422224012007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيمريم علي عبد محمد30981422224012008

كلية اللغات/جامعة الكوفة441.0063.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيمالك الصدر فليح حمزه طالل30991422224012009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية القيم االهلية للبناتادبياالء سعد نمر جاسم31001422224014001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين546.0078.00ثانوية القيم االهلية للبناتادبيتاره سليمان داود محمد سليم31011422224014004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية القيم االهلية للبناتادبيحوراء عالوي عبد الحسين حسن31021422224014006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية القيم االهلية للبناتادبيريم كاظم خلف عباس31031422224014007

كلية االعالم/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية القيم االهلية للبناتادبيريهام عباس فاضل كمر31041422224014008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0086.14ثانوية القيم االهلية للبناتادبيزهراء طارق حاجم حسين31051422224014009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية القيم االهلية للبناتادبيزينب محمد فاخر شنشول31061422224014012

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية القيم االهلية للبناتادبيساره حيدر بندر شويع31071422224014013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية القيم االهلية للبناتادبيضحى لؤي عدنان محمد31081422224014015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية القيم االهلية للبناتادبيفاطمه صبيح غازي عباس31091422224014017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية القيم االهلية للبناتادبيفاطمه فراس عبد الكاظم احمد31101422224014018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية القيم االهلية للبناتادبيمريم زوين حسن ياس31111422224014020

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية القيم االهلية للبناتادبيمنار كاظم جواد لطيف31121422224014022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية القيم االهلية للبناتادبينبأ زهير صباح طاهر31131422224014023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية الكرادة االهلية للبناتادبيحوراء رعد حسن صادق31141422224015001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الكرادة االهلية للبناتادبيمسك ظافر حسن عبد مسلم31151422224015006

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيايات محمد رشيد خواف31161422224016002
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيرقيه اديب لفته رسن31171422224016003

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيمرح محمد مجيد لفته31181422224016004

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيساره سالم جهز جريان31191422224016006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبياسراء سامان محمود نور علي31201422224017001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيبنين علي عبد الجبار كاظم31211422224017002

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيرند شاكر محمود عباس31221422224017006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيزينب حازم سلمان حسن31231422224017008

كلية اللغات/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيساره محمد شنشول قاسم31241422224017009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيشمس عالء غازي عبد الكريم31251422224017011

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0077.43االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيرسل ياسر هارف سلمان31261422224018001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءادبيفاطمه علي زهير حبيب31271422224018002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيافراح محمد علي ماجود31281422224022001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيايه ياسر فوزي ابراهيم31291422224022002

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيبنين عادل فرج سيد31301422224022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيشهد احمد محمد دعدوش31311422224022007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيطيبة ناصر عبد الواحد ناصر31321422224023002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيفاطمة باسم حسين حسن31331422224023004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيايالف اسعد عبد هللا شندي31341422224031001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيتبارك حمودي حسون خواف31351422224031002

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيدالل جبار فرج محمد31361422224031003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيرقيه مهند شاكر حميد31371422224031004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيزهراء سالم عبد الجبار جباره31381422224031005

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيزهراء نصيف جاسم جبر31391422224031006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية578.0082.57ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيضحى جبار سعيد كاظم31401422224031008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيعذراء قاسم حسن كاظم31411422224031009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبينرجس جبار علي لعيبي31421422224031011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبينرجس علي عوده داود31431422224031012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبينور جواد شهيد جاسم31441422224031014

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتادبيوفاء عباس عبد الواحد رمام31451422224031015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية النسيم الهادئ االهلية للبناتادبيرحاب احمد حسن غليم31461422224033001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبياالء عبد جبر حواس31471422226001002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيعلياء فرحان غبن عباس31481422226001008

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيزينب محمد جاسم حسين31491422226002005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيزينب محمد محيسن عليوي31501422226002006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيسكينه محمد جاسم حسين31511422226002008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبيطيبه حربي داخل علوان31521422226002009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبينرجس احمد علوان روكان31531422226002015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتادبينور الهدى طالب شوين شالكه31541422226002017

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيآيه ثامر لطيف نعمه31551422226003001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبياديان عباس خلف ياسين31561422226003002

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبياديان عباس عبد علي راضي31571422226003003
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قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبياسراء عدنان علي حمزه31581422226003004

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيداليا علي بدر معيضد31591422226003011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرانيا عبد الواحد عبد داخل31601422226003013

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزمن علي عباس جاسم31611422226003016

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء حسن جابر كاظم31621422226003017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء عدنان زبون راهي31631422226003020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء علي حسين عباس31641422226003021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب حميد سعيد محسن31651422226003024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب عبد العال مزبان زري31661422226003025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي كاظم موسى31671422226003027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب فاضل مسير سعد31681422226003028

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجى محمد مرهون غالي31691422226003035

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيغدير رعد طارش يونس31701422226003040

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيفاطمه احمد غني شاطر31711422226003041

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيفاطمه حميد سعيد محسن31721422226003042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيكوثر كريم خضير برغي31731422226003045

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة444.0063.43ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيمنى حسين داود يوسف31741422226003047

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور الزهراء احمد محمد حمودي31751422226003049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور الزهراء جعفر خلف هاشم31761422226003050

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور محمد قدوري هادي31771422226003052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينوره خالد محمد موسى31781422226003053

كلية اآلداب/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيورود عبد الجليل دعير مطلك31791422226003055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبييقين جاسم معيوف اعزيز31801422226003057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيحوراء حسين علي حسن31811422226004002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيرقيه سامي جسام حمود31821422226004005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزهراء بدر اسماعيل خليل31831422226004006

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزهراء ضياء عباس نصيف31841422226004007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيشهد سعيد شرهان جباره31851422226004008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيضحى فاضل عبيس حمادي31861422226004009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط477.0068.14ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبينور الهدى اوهيب حسن كاظم31871422226004010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الجادرية المسائية للبناتادبيمريم محمد حسن علي31881422226005008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيحوراء سالم جواد خلف31891422226006007

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيرقيه رعد شنشول سريح31901422226006010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيزينب احمد داخل ثني31911422226006012

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيشيرين حميد شريف جبار31921422226006017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيمريم مهند محمد عبد31931422226006024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيهديل مراد عبد صالح31941422226006026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبياريام ابراهيم جاسم احمد31951422227001001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية التفاؤل المختلطةادبياستبرق قاسم كاظم حمد31961422227001002

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية التفاؤل المختلطةادبيامامه سعد عبد هللا علوان31971422227001003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية473.0067.57ثانوية التفاؤل المختلطةادبياماني رائد صالح حميد31981422227001004
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية582.0083.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحنين رائد صالح حميد31991422227001006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية التفاؤل المختلطةادبيدينا فليح حسن سعيد32001422227001007

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية التفاؤل المختلطةادبيزهراء محمد حازم محمد32011422227001010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0063.86ثانوية التفاؤل المختلطةادبيزينه محمد فاضل ذياب32021422227001011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية التفاؤل المختلطةادبيفاتن خالد حسين هاشم32031422227001017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمينه فليح حسن سعيد32041422227001021

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية التفاؤل المختلطةادبينور اسماعيل محمد سالم32051422227001022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية التفاؤل المختلطةادبيياسمين نعيم عبد هللا محمد32061422227001026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد655.0093.57الخارجياتادبيافراح حسين لفتة عبد النبي32071422228050034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00الخارجياتادبيامنه فالح حسن مثني32081422228050044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14الخارجياتادبيايات صالح لفتة غليم32091422228050052

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية433.0061.86الخارجياتادبياية حامد حسين حمادي32101422228050054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86الخارجياتادبيايه حميد نعمة خضر32111422228050055

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية447.0063.86الخارجياتادبيايه عباس سعد لشه32121422228050074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية579.0082.71الخارجياتادبيايه عبد الرحيم علي ياور32131422228050075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29الخارجياتادبيبسعاد عبد هللا كاظم شعالن32141422228050083

كلية اللغات/جامعة بغداد605.0086.43الخارجياتادبيتبارك جاسم حمادي كاظم32151422228050094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71الخارجياتادبيحوراء جاسم ابراهيم كاظم32161422228050124

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14الخارجياتادبيحوراء يوسف حمد خليفة32171422228050137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00الخارجياتادبيرسل علي طه عباس32181422228050180

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71الخارجياتادبيرقية محمد عواد علي32191422228050209

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14الخارجياتادبيزهراء حسن عبد وسمي32201422228050238

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57الخارجياتادبيزهراء خالد علي ناصر32211422228050242

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71الخارجياتادبيزهراء فلح حسن حيدر32221422228050257

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0080.43الخارجياتادبيزهراء محمد عبد الرحيم موسى32231422228050263

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14الخارجياتادبيزهراء محمد عبد هللا غليم32241422228050266

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43الخارجياتادبيزهراء نجم عبد والي32251422228050269

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء515.0073.57الخارجياتادبيزهراء هاني راهي لطيف32261422228050272

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29الخارجياتادبيزهراء وليد مجبل علي32271422228050274

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0063.71الخارجياتادبيزينب احمد حنش حسين32281422228050276

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية498.0071.14الخارجياتادبيسارة ثائر مزهر عبد علي32291422228050312

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71الخارجياتادبيساره علي رهيف حمد32301422228050321

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية578.0082.57الخارجياتادبيضفاف نجم عبود عبد32311422228050387

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0075.43الخارجياتادبيطيبه امير جواد كاظم32321422228050389

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00الخارجياتادبيعذراء ياسر كريدي بدر32331422228050405

كلية التربية/الجامعة المستنصرية551.0078.71الخارجياتادبيعال علي نصيف جاسم32341422228050407

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86الخارجياتادبيغسق عادل عبد الكريم مجيد32351422228050418

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00الخارجياتادبيغفران رياض خضير عباس32361422228050420

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد604.0086.29الخارجياتادبيفاطمه جاسم محمد غضبان32371422228050448

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71الخارجياتادبيفاطمه صالح عبد الهادي احمد32381422228050450

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14الخارجياتادبيفاطمه محمد عبد الكاظم مجيد32391422228050456
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438.0062.57الخارجياتادبيفدك كريم مهدي عزوز32401422228050460

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00الخارجياتادبيفرح حامد ابرهيم مهدي32411422228050461

كلية القانون/جامعة بغداد678.0096.86الخارجياتادبيمريم صبيح عطيه زاير32421422228050498

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57الخارجياتادبيمريم علي جاسم مطر32431422228050502

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0063.43الخارجياتادبيمريم علي عبد الحسين فرحان32441422228050503

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86الخارجياتادبينور الهدى كامل خلف جنديل32451422228050567

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43الخارجياتادبينور الهدى نجم عبد والي32461422228050570

كلية القانون/الجامعة المستنصرية633.0090.43الخارجياتادبينور محمد جياد حمادي32471422228050590

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00الخارجياتادبيوفاء محمد عطيه حسين32481422228050640

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71الخارجياتادبيتماره عماد علي جندول32491422228050649

كلية االعالم/جامعة بغداد561.0080.14الخارجياتادبيزهراء عبد االمير عبد الكريم محمد علي32501422228050665

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الزوراء للبنيناحيائيابراهيم عبد الهادي كاظم مشري32511422411001002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد خالد فيصل محمد32521422411001004

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0093.57ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد قاسم حسين علوان32531422411001005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد محمد احمد جاسم32541422411001006

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية الزوراء للبنيناحيائيافرام ايمن موسى افرام32551422411001009

كلية العلوم/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية الزوراء للبنيناحيائيحيدر عاطف جاسم عاشور32561422411001024

كلية العلوم/جامعة النهرين616.0088.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيعبد الرحمن شاكر محمود جاسم32571422411001033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية الزوراء للبنيناحيائيعلي حسين حسن جريو32581422411001036

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء499.0071.29ثانوية الزوراء للبنيناحيائيعمار علي طه عبد الواحد32591422411001040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمؤمل حسين جاسم حميد32601422411001041

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد احمد صباح جواد32611422411001046

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية675.0096.43ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد خلدون عبد حسن32621422411001051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمرتضى عدي محمد صالح32631422411001054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى امير غازي لعيبي32641422411001055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى عدنان احمد جمعه32651422411001058

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة634.0090.57ثانوية الزوراء للبنيناحيائييوسف خلدون عبد حسن32661422411001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الزوراء للبنيناحيائييوسف ذاكر خليل خضر32671422411001066

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد حسين نوام هادي32681422411003003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد صالح حسين رسن32691422411003005

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد قاسم مطر محسن32701422411003010

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد مجيد حسين صالح32711422411003014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد نويش ظعن عبد32721422411003016

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد هاشم جبار ابيدي32731422411003017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيباقر فاضل حلو هليل32741422411003021

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيجعفر حميد عزيز جبار32751422411003023

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحازم شنان زغيرون جاسم32761422411003027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسن سالم محمد خالطي32771422411003029

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسن كاظم زامل رسن32781422411003041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين فاضل علوان هذال32791422411003057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين مزعل جبار كاطع32801422411003061
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحيدر غانم كاظم صبر32811422411003075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيذو الفقار بشار سرحان جبر32821422411003080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد انعم راضي ذباح32831422411003085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية478.0068.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد حازم صبار عاتي32841422411003090

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد حازم كاظم حمود32851422411003091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد صبري عويد ثويني32861422411003097

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعباس بدر جابر تايه32871422411003110

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعباس فرحان عليوي كنيهر32881422411003117

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي اياد مطلك نخش32891422411003124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي ثائر كريم علي32901422411003125

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي جاسم كاظم كرخي32911422411003126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي حمدان خالد راضي32921422411003130

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي عبد الرسول بدن سلطان32931422411003137

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي عبود سوادي عليوي32941422411003139

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي عودة عبد معن32951422411003142

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى566.0080.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيكرار حميد زامل رسن32961422411003149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد جميل جفيل حسون32971422411003159

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الحسين حمزه32981422411003160

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين32991422411003162

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد مهدي بطي غنام33001422411003171

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمرتضى حسن عزيز جبار33011422411003175

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمرتضى طالب نوري رهيف33021422411003179

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمرتضى مهدي بطي غنام33031422411003185

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى عادل عدنان مليبس33041422411003193

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى كريم طالع معيدي33051422411003196

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى هادي محسن صبح33061422411003198

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمقتدى محمود محمد محبس33071422411003204

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية النورين للبنيناحيائياحمد عصمت فضل جاسم33081422411004002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية النورين للبنيناحيائيجاسم عصمت فضل جاسم33091422411004006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية النورين للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجليل ابراهيم حمادي33101422411004014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية النورين للبنيناحيائيعلي عبد الستار جسام حمادي33111422411004015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية النورين للبنيناحيائيمحمد حيدر احمد خلف33121422411004019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية النورين للبنيناحيائيمحمود ياسين عبد هللا سحاب33131422411004020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية النورين للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد كريدي33141422411004022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.84100.26ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء عبد االمير جاسم33151422411005004

كلية التمريض/جامعة تلعفر686.7698.11ثانوية المتميزيناحيائياحمد فوزي غافل حسن33161422411005005

كلية الطب/جامعة بغداد708.76101.25ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد قاسم العيبي33171422411005006

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية المتميزيناحيائياحمد نبيل شنيشل جاسم33181422411005007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.84100.69ثانوية المتميزيناحيائيامير حيدر ابراهيم موسى33191422411005008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0495.58ثانوية المتميزيناحيائيامير حيدر سلمان حسن33201422411005009

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.3694.77ثانوية المتميزيناحيائيايمن علي رفعت شوكت33211422411005010
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.7294.10ثانوية المتميزيناحيائيجعفر حسن ذيب محمد علي33221422411005011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى645.4892.21ثانوية المتميزيناحيائيجعفر فالح حسن عيسى33231422411005012

كلية الطب/جامعة بغداد706.68100.95ثانوية المتميزيناحيائيجعفر مهند صاحب فرحان33241422411005013

كلية الطب/جامعة بغداد709.60101.37ثانوية المتميزيناحيائيحسن صالح عباس حسين33251422411005014

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى645.3692.19ثانوية المتميزيناحيائيحسن محمد ناطق عبود33261422411005015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.2895.33ثانوية المتميزيناحيائيحسين سعد هللا انور مجيد33271422411005020

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0898.30ثانوية المتميزيناحيائيحسين طلعت كريم محمد33281422411005021

كلية الطب/جامعة بغداد713.92101.99ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي طالب عبد الرزاق33291422411005022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.8897.98ثانوية المتميزيناحيائيحمزة سيف كامل منصور33301422411005023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.6498.09ثانوية المتميزيناحيائيحميد علي هاشم حمادي33311422411005024

كلية االعالم/الجامعة العراقية530.4475.78ثانوية المتميزيناحيائيحيدر ضياء الدين حسين علوان33321422411005025

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.3698.62ثانوية المتميزيناحيائيحيدر عدي حاتم شعبان33331422411005026

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.2095.89ثانوية المتميزيناحيائيحيدر عالء عبد الرضا عبد الحسين33341422411005027

كلية الطب/جامعة بغداد708.88101.27ثانوية المتميزيناحيائيخالد وليد خالد محمود33351422411005028

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية666.7295.25ثانوية المتميزيناحيائيزيد ياسر خضير محمود33361422411005029

كلية الطب/جامعة النهرين703.44100.49ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين حسين عبد الزهره شنيت33371422411005031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية المتميزيناحيائيصادق سلمان علي اكبر نجف33381422411005032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.7298.39ثانوية المتميزيناحيائيطه مثنى عواد محمود33391422411005033

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.5695.65ثانوية المتميزيناحيائيعباس محمد مهدي صالح33401422411005035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.3296.90ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد قاسم كاظم33411422411005036

كلية العلوم/جامعة بغداد617.8888.27ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا جبار سهيل خليف33421422411005038

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.8496.69ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا علي هادي عبيد33431422411005040

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.6894.67ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا فوزي محمد درويش عبد السيد33441422411005041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد603.3686.19ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا هيثم صاحب جاسم33451422411005042

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.7283.67ثانوية المتميزيناحيائيعز الدين محمد هيثم حسين33461422411005044

كلية الطب/جامعة بغداد711.60101.66ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد جمعه قاسم33471422411005045

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.6499.09ثانوية المتميزيناحيائيعلي صادق ناصر ضيدان33481422411005047

كلية الطب/جامعة بغداد708.60101.23ثانوية المتميزيناحيائيعلي صالح عبد علي دفار33491422411005048

كلية الطب/جامعة ديالى698.4499.78ثانوية المتميزيناحيائيعلي ضياء الدين مصطفى رستم33501422411005049

كلية الطب/الجامعة العراقية700.52100.07ثانوية المتميزيناحيائيعلي طه خلف عبد33511422411005050

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.2488.18ثانوية المتميزيناحيائيعلي ماهر خضير محمود33521422411005053

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.4097.63ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد خالد عبد الكريم33531422411005054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.5697.51ثانوية المتميزيناحيائيعلي ناجي عبد جوده33541422411005055

كلية الطب/جامعة بغداد707.28101.04ثانوية المتميزيناحيائيكرار فراس غالب عبد الخالق33551422411005057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية المتميزيناحيائيكرم محمد فائق مجيد33561422411005058

كلية الطب/جامعة بغداد708.80101.26ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل وليد شنين هويس33571422411005060

كلية الطب/جامعة بغداد712.76101.82ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى جواد عبد شاطي33581422411005062

كلية الطب/جامعة بغداد708.60101.23ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الباقر جبار جوني تعبان33591422411005063

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0889.15ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الجواد بالل باقي كاظم33601422411005064

كلية الطب/جامعة ميسان696.3699.48ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الصادق مجيد قاسم محمد33611422411005065

كلية الطب/جامعة ديالى698.5299.79ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باسم عيسى موسى33621422411005066
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كلية الطب/الجامعة العراقية700.60100.09ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جالل رحيمة عبيد33631422411005067

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.1298.45ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي حيدر كامل طالب33641422411005070

كلية الطب/جامعة بغداد710.60101.51ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي رافت نعيم رومي33651422411005071

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.6078.37ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي عبد الحسين وهيب33661422411005072

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى647.8892.55ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي هاشم لفته33671422411005073

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.6899.10ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مجيد عبد محمد33681422411005074

كلية الطب/جامعة بغداد710.96101.57ثانوية المتميزيناحيائيمحمد نزار علي ناجي33691422411005075

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.5295.50ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هاشم محمد عبد القادر33701422411005077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.28100.33ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى مهدي كاظم نعمه33711422411005080

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت656.0093.71ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي كاظم حسن33721422411005082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.24100.32ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى فاضل كاطع بدن33731422411005083

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.7299.25ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى ماهر حسن فاضل33741422411005084

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.6496.95ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد رحيم سعيد33751422411005085

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.1677.59ثانوية المتميزيناحيائيمقتدى مثنى علي مرزوك33761422411005086

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.8497.41ثانوية المتميزيناحيائيمهدي وسام مجيد جابر33771422411005087

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.3295.33ثانوية المتميزيناحيائينور الدين ضياء كاظم جبر33781422411005088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.6099.23ثانوية المتميزيناحيائيياسين صالح محسن خنجر33791422411005089

كلية العلوم/جامعة بغداد665.8495.12ثانوية المتميزيناحيائييوسف صفاء حميد صفو33801422411005091

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية المتميزيناحيائييوسف عماد رحيم كريم33811422411005092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيابراهيم محمود محمد علي33821422411006001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيادهم عوده محمد عماره33831422411006009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيبالل عزت عبد هللا حميد33841422411006014

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0089.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسن محمد تحسين احمد33851422411006016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسن ناصر حسين درويش33861422411006017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين هيثم عبد الكريم عبيد33871422411006035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحيدر محمود شعالن علوان33881422411006040

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيرضا نوري حسن زاير33891422411006044

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد جمعه تحسين احمد33901422411006047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسيف خلدون جميل جبر33911422411006054

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسيف ماجد تحسين شبيب33921422411006056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعباس نعيم عبد علي جاسم33931422411006060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا درويش33941422411006067

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي احمد وحيد كاظم33951422411006070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي اياد حامد غنام33961422411006073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي صالح حسن عبد33971422411006080

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء529.0075.57اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي ليث عبد هللا عطية33981422411006085

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيكرار فرحان مراد علي33991422411006094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد تحسين كاظم جواد34001422411006102

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد حسين خضير عباس34011422411006103

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد داود جمعه خميس34021422411006105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد منعم ارزوقي ابراهيم34031422411006113
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحي الدين فراس صاحب محي34041422411006117

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمراد رحيم جبار عباس34051422411006118

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمرتضى سعد كربط سالم34061422411006119

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.6894.95اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمرتضى فارس وسمي كاظم34071422411006121

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمقصد عوده محمد عماره34081422411006135

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمهدي ضياء مهدي صالح34091422411006139

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمهند محمد مجيد شيران34101422411006141

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائينور الدين ابراهيم كريم حميد34111422411006148

كلية الطب/جامعة نينوى695.0899.30إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيابراهيم سالم نعيمة عويص34121422411007003

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيابراهيم محمد حمدان محسن34131422411007005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد ابراهيم ثاني رشك34141422411007007

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد باسم يوسف محمد34151422411007009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد حسين جابر حاوي34161422411007010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0068.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد صباح احمد عبود34171422411007011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد منير عبد الصاحب ياره34181422411007014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد نعمان خسرو علي34191422411007015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياالن عادل عبد الصاحب عبد المجيد34201422411007020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيرضا عمار رضا محمد فاضل34211422411007043

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم533.0076.14إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيطارق احمد قاسم محمد34221422411007048

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعابد منذر حميد محمد34231422411007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعباس علي محسن صابر34241422411007054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعباس محمد عباس علي34251422411007055

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية608.1686.88إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي احسان طالب سباح34261422411007062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي حيدر جمعة شياع34271422411007065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي ريسان عودة سوادي34281422411007068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي عادل عبد هللا حسين34291422411007070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي عباس لطيف عباس34301422411007072

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى644.0092.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيقتيبة علي فيصل محمد34311422411007086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد جبار ياسين حاتم34321422411007097

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت659.0094.14إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد حسين علي مسعد34331422411007098

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد حسين كاظم مهدي صكر34341422411007099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد ريسان عوده سوادي34351422411007101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد عماد عباس حاتم34361422411007105

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد ماجد عزيز خلف34371422411007106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد مثنى عبد االمير مبارك34381422411007107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد وليد حميد مجيد34391422411007109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى احمد علي مراد34401422411007114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى حازم حميد جابر34411422411007116

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى رحمن مريوش شمخي34421422411007117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى عمران عدنان علي34431422411007122

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى كاظم خداداد محمد34441422411007123
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى محمود سعدون عبود34451422411007127

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمقتدى ماجد قاسم جهلول34461422411007130

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمنتظر محمود محمد حسن34471422411007132

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمهدي المنتظر زياد خلف كاظم34481422411007133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمهدي رحيم محمد اموجر34491422411007134

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين558.0079.71إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمهيمن محمد نعمه غانم34501422411007135

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائييحيى حيدر صباح عبد االمير34511422411007141

كلية الطب/جامعة بغداد708.84101.26زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيابيل اوهانيس ديكران الكساندر34521422411008003

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة541.4077.34زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد تحسين عبد الجليل خيون34531422411008004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.2498.61زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد جمال فاخر مخيلف34541422411008005

كلية الطب/جامعة بغداد710.76101.54زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد شهاب احمد صالح34551422411008006

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عبد الواحد كاظم جدران34561422411008007

كلية الطب/جامعة ديالى698.2899.75زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عدنان جريان علوان34571422411008008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.36100.19زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد عالء دشر فرهود34581422411008009

كلية الطب/جامعة بغداد711.60101.66زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد علي احمد عيدان34591422411008010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد علي عبد حداد34601422411008011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.2098.03زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائياحمد ناظم جواد رشيد34611422411008012

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيالحسين حارث ابراهيم محمد علي34621422411008014

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيالحسين قاسم محمد حسن جاسم34631422411008015

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيالمجتبى محمد جواد احمد كاظم34641422411008017

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة669.2495.61زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيالمرتضى مهند رياض محمد صالح34651422411008018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.7680.25زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامير ايسر فالح حسين34661422411008019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.3674.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيامين محمود غانم شيت34671422411008020

كلية التمريض/جامعة تكريت672.6896.10زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيانس زياد نامق محمد جواد34681422411008021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.9698.85زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيبارق محمد نوري حسن34691422411008022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.52100.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيبسام محمد نوري هادي34701422411008023

كلية الطب/جامعة بغداد709.00101.29زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيجعفر بشار عبد االمير رزاق34711422411008024

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيجعفر لؤي حاتم سلطان34721422411008026

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.72100.67زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن سالم نعمت جمعه34731422411008027

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.6491.38زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن سعد عبد الكريم سعيد34741422411008028

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية701.00100.14زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن سعد كعيد جباره34751422411008029

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.6499.09زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن علي وحيد عبد هللا34761422411008030

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية676.0496.58زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن هادي حمودي محسن34771422411008032

كلية التمريض/جامعة تكريت667.4495.35زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين باسم احمد عبود34781422411008033

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين جالل محسن فريح34791422411008034

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.9697.28زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين سامر خليل ابراهيم34801422411008036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.8497.83زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين عالء حسن شوك34811422411008037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.1696.59زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسين ميثم لؤي صالح34821422411008042

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.9698.14زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحكيم عيسى رحيم دخيل34831422411008043

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.44100.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر سلمان قاسم احمد34841422411008045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.3265.62زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحيدر صبيح حميد حسين34851422411008046
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية679.2897.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد احمد مهدي محمد حسين34861422411008048

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.6899.10زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد امجد صباح طه34871422411008049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.2099.17زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزيد عماد جدوع محمد34881422411008050

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.56100.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيزين العابدين غسان غالب غدار34891422411008051

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.2898.47زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسجاد رعد عبد الساده محمد34901422411008052

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسجاد فراس سجاد علي34911422411008053

كلية الصيدلة/جامعة كركوك688.5698.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسعد حسين نويم جاسم34921422411008054

كلية الطب/جامعة ميسان696.3699.48زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيسيف جاسم عبد الساده محمد34931422411008055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.1297.30زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيصالح محمد احمد عبد34941422411008056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيصالح علي صالح علي34951422411008057

كلية العلوم/جامعة بغداد609.8887.13زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد الجبار محمود عبد هللا موحان34961422411008059

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.68100.67زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد الحكيم حامد عبودي هاشم34971422411008060

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.3698.91زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد الرحمن غيث هاشم تبان34981422411008063

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0489.29زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد الفتاح حسام محمد علوان34991422411008064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.5688.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا بشار كيالن عبد الرزاق35001422411008065

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.8897.41زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا بشار لطيف وهيب35011422411008066

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى614.3687.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا علي محسن هيالن35021422411008068

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.9698.57زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا عمر فوزي حمود35031422411008069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.6096.94زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا ليث حاتم عبد هللا35041422411008070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.4886.64زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا مصطفى عطا غني35051422411008071

كلية الطب/جامعة بغداد709.76101.39زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعبد هللا مصعب مجيد مصطفى35061422411008072

كلية الطب/جامعة بغداد710.68101.53زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي باسم مزيرع وريش35071422411008075

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.9695.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي جاسم جبار محمد35081422411008076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.3298.19زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي حازم عبد الرضا اسماعيل35091422411008077

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.6494.09زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي حسن سيد حسين35101422411008078

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية635.4090.77زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي سامي داود سليمان35111422411008079

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.8898.70زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي سعد رحيم عربيد35121422411008080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.2098.03زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي سعد كريم عبد الحسن35131422411008081

كلية طب االسنان/جامعة بغداد711.44101.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي صادق جواد نعمه35141422411008082

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية680.9297.27زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي صفاء حسن حسين35151422411008083

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.8894.41زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي طه محمد عكله بنيان35161422411008084

كلية الطب/الجامعة العراقية699.3699.91زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي عباس خليفه رسن35171422411008085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.2898.33زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي عماد فاخر شطب35181422411008086

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0895.44زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي فائز حسين علوان35191422411008087

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.4499.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي قيصر محمود عبيس35201422411008088

كلية الطب/جامعة االنبار697.9699.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي محمد فليح ايوب35211422411008089

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.9279.70زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي يوسف عايد يوسف35221422411008090

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى530.0075.71زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيغسان فراس غسان هاشم35231422411008092

كلية الطب/جامعة بغداد713.68101.95زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيكرار حيدر كريم حمزه35241422411008093

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.7290.39زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيكرم احمد جبار عبد35251422411008094

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.1681.74زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيكرم هاني حسن علي35261422411008095
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.9692.99زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيليث حسام مهدي زغير35271422411008096

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار554.2079.17زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيليث مهند جياد حمود35281422411008097

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمؤمل عدنان عبد الجبار عامر35291422411008098

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيماهر حيدر طاهر عبد االمير35301422411008100

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.4496.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد المصطفى عادل محمد علوان35311422411008102

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية655.6493.66زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد باقر فاضل موازي35321422411008103

كلية العلوم/جامعة بغداد645.2892.18زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد حيدر محمد جعفر مهدي35331422411008104

كلية الطب/جامعة نينوى695.6099.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ضياء مجيد علي35341422411008107

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.4493.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد علي خليل محمد ابراهيم35351422411008108

كلية الطب/جامعة بغداد709.60101.37زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد علي راضي صادق35361422411008109

كلية الطب/جامعة ميسان696.3699.48زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد علي عيسى عباس35371422411008110

كلية العلوم/جامعة بغداد651.2493.03زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد علي فؤاد نعيم حسن35381422411008111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين616.2888.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد عمران فاضل علي35391422411008112

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد قصي عبد االله محمد سعيد35401422411008113

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.8893.84زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ماهر رياض حمود35411422411008114

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية664.1694.88زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ناهض شهاب احمد35421422411008115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمحمد ياسين فائز هليل وحيد35431422411008116

كلية طب االسنان/جامعة المثنى691.4898.78زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمرتضى عبد الحليم اسماعيل حسن35441422411008118

كلية الطب/جامعة بغداد711.52101.65زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمرتضى نزار حاتم جالل35451422411008119

كلية الطب/جامعة البصرة697.4499.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى جليل رشيد مكطوف35461422411008120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى حسين صبر حبيب35471422411008121

كلية الطب/جامعة االنبار696.5699.51زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى ريسان كاظم فليح35481422411008122

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.8098.97زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى عالء محسن عبد العزيز35491422411008123

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.4496.06زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى قاسم عبد الخضر سحيب35501422411008124

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.48100.21زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمصطفى محمد عبد الرزاق محمود35511422411008126

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.28100.04زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمهند جعفر عبد الجبار صريح35521422411008127

كلية الطب/جامعة بغداد707.36101.05زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمهند محمود رياض صبحي35531422411008128

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.6096.94زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيميرون ماجد سلمان عزيز35541422411008129

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.44100.63زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائينسيب نسيم ريمون اسحاق35551422411008130

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيهادي سعد عطشان دخيل35561422411008133

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.6898.81زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيياسر احمد ابراهيم عبد الرزاق35571422411008134

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.8091.26زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائييوسف شاكر كريم حسين35581422411008135

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائييوسف فادي نوري بشير35591422411008136

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.1694.59زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائييوسف لؤي يوسف عزيز35601422411008137

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد سعد هالل سعدون35611422411009007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيالحسن حسين عبد علي35621422411009015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيباقر سامي عبد السادة حسون35631422411009022

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيبراء شاكر ياس عسل35641422411009025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيتقي مجيد كاظم فليح35651422411009026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيجعفر باسم والي عبد35661422411009027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحسين يعقوب يوسف بريسم35671422411009055

232 من 87صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد533.0076.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحمزة خالد عطوي مطلك35681422411009057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحيدر عدنان قنديل شنان35691422411009060

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحيدر عالء عبد الحسين عباس35701422411009061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحيدر كريم رهيف عبيد35711422411009063

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحيدر محمد مجيد عبعوب35721422411009064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيخطاب ماجد موسى جبارة35731422411009067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيزيد احمد داود مطشر35741422411009073

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيزين العابدين هاشم محمد لطيف35751422411009074

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيسجاد محمد ظاهر عبد الكاظم35761422411009082

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0064.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيسالم نجم عبد شايع35771422411009084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيطارق محسن عبد موحي35781422411009088

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيطه حسين طه مسعود35791422411009089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0069.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعباس كريم يوسف ابراهيم35801422411009091

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد الحكيم عمران عبد الحميد محمد35811422411009093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0054.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد الرحمن حاكم محمد ياسين35821422411009094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا جازع35831422411009099

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا فايز محسن فرحان35841422411009100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا محمد عوده سلطان35851422411009104

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.0092.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي باسم ثجيل حسين35861422411009112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي حميد اكريم جازع35871422411009119

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0090.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي سلمان فهد جلوخ35881422411009128

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي عباس خليف حسن35891422411009131

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي قيس عبد االمير داود35901422411009141

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي نهاد بدر نفل35911422411009150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي هيثم حسن عبد علي35921422411009151

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0090.71إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعمار محسن ناصر محمد35931422411009154

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار حسين عبد هللا جبر35941422411009158

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار نبيل حميد وايد35951422411009161

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0091.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد عبد علي خيون35961422411009179

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم غازي35971422411009183

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد مهدي محيسن عالوي35981422411009188

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد حسين35991422411009192

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة548.0078.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى محسن زباله ناصر36001422411009196

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0077.43إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى هاشم قاسم محمود36011422411009198

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى حامد سفيح عجرش36021422411009204

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0066.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى حسين حسن عبد الحمزة36031422411009205

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد564.0080.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى سلمان جليل حسين36041422411009207

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى فرات علي عباس36051422411009211

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى نبيل جدوع محمد36061422411009215

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمقتدى ابي ذر عبد علي حسن36071422411009216

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0063.14إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمنتظر عبيد صالح ناصر36081422411009226
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0064.00إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائييوسف حسين جليط عباس36091422411009235

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائييوسف محسن سدخان صباح36101422411009236

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد سعيد جوري محمود36111422411010001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد علي خليفه جاعد36121422411010002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد ماهر سلوم صخي36131422411010003

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجعفر ناصر كاطع صيوان36141422411010008

كلية العلوم/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحاكم كريم حسين مطلك36151422411010009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل628.0089.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن حسين كامل علي36161422411010011

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين صاحب عجيل شرقي36171422411010017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين غفار كاطع عطيه36181422411010022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيذو الفقار اركان حربي مسير36191422411010025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد رحمان محسن رحمان36201422411010032

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيصدر الدين سامي هادي نايف36211422411010035

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط504.0072.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي رحيم كاظم محمد علي36221422411010045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي صبار نغيمش حمد36231422411010047

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي قاسم علي طربال36241422411010049

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محسن سالم صخي36251422411010050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمود كيم منيهل36261422411010052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعماد معن حسون رحمان36271422411010053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكاظم ليث عبد الغالب محمد36281422411010055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى احمد تركي عطيه36291422411010071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى داود سلمان جاسم36301422411010073

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى لطيف صبيح وادي36311422411010075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71إعدادية المروج للبنيناحيائيابراهيم جاسم محمد صالح36321422411011001

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43إعدادية المروج للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم حسين36331422411011002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71إعدادية المروج للبنيناحيائيابراهيم عادل ياسين احمد36341422411011003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43إعدادية المروج للبنيناحيائيابراهيم قاسم احمد محمود36351422411011005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57إعدادية المروج للبنيناحيائيابراهيم يحيى سلمان نصيف36361422411011006

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57إعدادية المروج للبنيناحيائياثير رائد وهيب حمد36371422411011007

كلية العلوم/جامعة بغداد675.0096.43إعدادية المروج للبنيناحيائياحمد ستار فيصل حسين36381422411011008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43إعدادية المروج للبنيناحيائياكرم مهند سعدي حمودي36391422411011018

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00إعدادية المروج للبنيناحيائيالحسين فراس حسن عبد عون36401422411011020

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86إعدادية المروج للبنيناحيائيامير مهند سعدي حمودي36411422411011022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43إعدادية المروج للبنيناحيائيبكر جمعه ابراهيم عباس36421422411011029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29إعدادية المروج للبنيناحيائيحسين عبد الكريم علي حسين36431422411011035

كلية الطب/جامعة سومر697.0099.57إعدادية المروج للبنيناحيائيحسين عدي سالم كريم36441422411011036

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43إعدادية المروج للبنيناحيائيحسين عالء عبد نور شمران36451422411011037

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29إعدادية المروج للبنيناحيائيسجاد عالء صالح الدين محمد علي36461422411011046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14إعدادية المروج للبنيناحيائيسجاد محمد فاضل عالوي36471422411011049

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86إعدادية المروج للبنيناحيائيصادق رياض صادق راضي36481422411011052

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71إعدادية المروج للبنيناحيائيعباس محمد مخيف عاجل36491422411011055
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57إعدادية المروج للبنيناحيائيعباس ياس فاضل ابراهيم36501422411011056

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد هاشم محمد36511422411011057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية593.0084.71إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد الرحمن اسامة وليد هادي36521422411011058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى588.0084.00إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد الرحمن عصام سلمان نصيف36531422411011060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا احمد جبر حسين36541422411011061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا صالح عبد الزهره حسن36551422411011065

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية561.0080.14إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا ضياء حسين علوان36561422411011066

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0077.57إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد المؤمن علي يوسف خميس36571422411011071

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد النور ماجد شاكر محمد36581422411011073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد الوهاب عمار وهيب نجم36591422411011074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00إعدادية المروج للبنيناحيائيعلي حسين موسى جعفر36601422411011078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484.0069.14إعدادية المروج للبنيناحيائيعلي ميثم خليل كشيش36611422411011081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0099.71إعدادية المروج للبنيناحيائيفادي عيسى كريم اسطيفو36621422411011083

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد سلمان عبد الواحد سلمان36631422411011093

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت641.0091.57إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد صادق حسن خالد حسن36641422411011094

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0063.00إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد عارف عبد المطلب عزيز36651422411011096

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29إعدادية المروج للبنيناحيائيمخلد سيف الدين جدوع زيدان36661422411011098

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14إعدادية المروج للبنيناحيائيمسلم عقيل هادي جواد36671422411011100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد641.0091.57إعدادية المروج للبنيناحيائيمصطفى محمد برع داود36681422411011105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57إعدادية المروج للبنيناحيائيمقتدى عالء حسين مناتي36691422411011107

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00إعدادية المروج للبنيناحيائيمقتدى هادي فاخر حميد36701422411011108

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71إعدادية المروج للبنيناحيائيمنار حسين علي حسين36711422411011109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0071.57إعدادية المروج للبنيناحيائيهيثم ابراهيم غني محمد36721422411011113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29إعدادية المروج للبنيناحيائيياسين طه مراد جميل36731422411011114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57إعدادية المروج للبنيناحيائييوسف احمد عباس شرقي36741422411011116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43إعدادية المروج للبنيناحيائييونس غازي جميل مزهر36751422411011117

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيابان عبدالسالم عبدالجبار خلف36761422411013001

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0088.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياحمد محمود محمد سلمان36771422411013007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياوس بشير طه خلوفي36781422411013014

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيبرهان عادل محمود حسن36791422411013020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيذي الفقار علي خلف لفتة36801422411013034

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيسجاد مشتاق علي سلمان36811422411013036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيصهيب ماجد كاظم مهدي36821422411013038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعباس حسين احمد شروين36831422411013040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد561.0080.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبدالرحمن جاسم محمد غضيب36841422411013042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبدهللا خالد خضير جاسم36851422411013049

كلية االثار/جامعة القادسية461.0065.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبدهللا سعود محمد فليح36861422411013051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي عامر جاسم احمد36871422411013059

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0089.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي عدنان محمد صالح36881422411013060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد خضير عطية كاظم36891422411013077

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد مبدر حمود حمزة36901422411013083
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية574.0082.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد هيثم مصطفى احمد36911422411013085

كلية القانون/الجامعة المستنصرية615.0087.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمصطفى باسم شهاب حمد36921422411013089

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمصطفى فراس عمران خضير36931422411013092

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.0089.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمنذر ثامر كريم حسين36941422411013095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمهند كاظم محمد حسين36951422411013098

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيهمام احمد محمد سريح36961422411013100

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائييوسف حسين علي عجة36971422411013105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائييوسف محمد جاسم جواد36981422411013106

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0083.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيابراهيم عادل عبد الرزاق ابراهيم36991422411014001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71إعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد رزاق جميل عبد الحسين37001422411014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0063.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد نشأت عبد هللا حسن37011422411014011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالحسن وسيم كاظم حميد37021422411014013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالمجتبى كريم جوده عكموش37031422411014014

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0074.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامجد زياد اياد عبد الستار37041422411014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن احمد جاسم سلمان37051422411014024

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية648.0092.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن علي نعمه شهاب37061422411014027

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن نعمان كريم حسن37071422411014030

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن هيثم حسن علي37081422411014031

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية592.0084.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين رائد صالح مهدي37091422411014033

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عالء جاسم محمد37101422411014034

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0091.14إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين هاني عبد الحسين امكه37111422411014041

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحمزه اسامه شاكر راضي37121422411014044

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر فارس هادي حسن37131422411014047

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0091.86إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزكريا محمد صعيب جبرة هللا37141422411014051

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم636.0090.86إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزيد ماجد عيسى سلمان37151422411014052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين منعم محمد كاظم37161422411014053

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد غزوان غني كريم37171422411014058

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء654.0093.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف احمد جاسم حلو37181422411014062

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس مهدي عباس سلمان37191422411014065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا صباح عبد مخيلف37201422411014066

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد الواحد اسماعيل عبد الواحد علوان37211422411014070

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي اسماعيل ابراهيم مزبان37221422411014073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد637.0091.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي خالد عبد الزهره هادي37231422411014076

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي طالل حسن فرحان37241422411014081

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء505.0072.14إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كريم علي عبد علي37251422411014083

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة547.0078.14إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي نشأت عبد هللا حسن37261422411014088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيفؤاد ابراهيم سالم منصور37271422411014089

كلية االعالم/الجامعة العراقية530.0075.71إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد اياد مخيلف جلوب37281422411014096

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باقر علي عباس37291422411014100

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمختار عادل علي حسين37301422411014111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عبد غانم سعدون37311422411014117
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم539.0077.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى علي هليل سلمان37321422411014125

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0086.86إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهدي سعيد ابراهيم راضي37331422411014127

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهند محمد عبد رصاص37341422411014128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيموسى وليد عبد سلمان37351422411014129

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية518.0074.00إعدادية الجمهورية للبنيناحيائينصر هللا محمد خضير هجول37361422411014131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43إعدادية الجمهورية للبنيناحيائينصير محمد حسن حميدي37371422411014132

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29إعدادية المقدام للبنيناحيائياحمد قاسم خماط بطل37381422411015008

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57إعدادية المقدام للبنيناحيائياحمد ماجد خلف علي37391422411015009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيالحسن حيدر نعمة غالي37401422411015011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0074.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن حيدر علي عبد37411422411015030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين اسماعيل كاظم حمادي37421422411015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين طالب معارج ثعلب37431422411015037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين علي ابو شعيعه ياسين37441422411015039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0089.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين مهند جبار عبد الحسين37451422411015042

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر حسين رحيمه جابر37461422411015046

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيذو الفقار علي عبد داغر37471422411015054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيرضا جاسم محمد هادي37481422411015055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيزيد علي شامخ سنيد37491422411015058

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيسامر مصطفى حسين عبيد37501422411015059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيسجاد مالك زاير علي37511422411015070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيسجاد موفق خيري عبد37521422411015072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0079.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيصادق ستار علي كاظم37531422411015077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيضرغام ابراهيم محمد حسين37541422411015078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيطه غالب مطر معيضد37551422411015080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيعباس كاظم ضعن صالح37561422411015085

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيعباس كاظم طعمة سلطان37571422411015086

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم قاسم غويلي37581422411015089

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا زهير عباس رشيد37591422411015091

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد داغر37601422411015092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا نعيم جبار عويد37611422411015093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي احمد عبد الرزاق ناصر37621422411015096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي اسماعيل علي زاير37631422411015097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي الرضا هاشم محمد عجيل37641422411015098

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية589.0084.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي السجاد حسن سفنديار كمر37651422411015099

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0067.86إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي ثائر جميل كاظم37661422411015102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.0071.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي جبار جعفر حسين37671422411015105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي زيد احمد جواد37681422411015113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي سيف الدين عبدالحسين اسكيب37691422411015117

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية534.0076.29إعدادية المقدام للبنيناحيائيفراس سليم خالد جبر37701422411015129

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيكرار حيدر صدام مانشاف37711422411015133

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيكرار فرج خميس عباس37721422411015137
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد599.0085.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيكميل جعفر فتح هللا محمد37731422411015140

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيمؤمل خلف علي حنبص37741422411015142

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد باقر محسن رمضان نافل37751422411015152

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد رعد فاخر محمد37761422411015156

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد صالح قاسم صالح كاظم37771422411015159

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0092.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد الجبار رضا37781422411015167

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد معن كريم سلمان37791422411015172

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد وليد عبد الحسين خلف37801422411015175

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيمرتضى صباح عبد الحسن غميس37811422411015176

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيمرتضى كريم صالل جلوب37821422411015180

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى حسن صادق جعفر37831422411015186

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى ضياء عودة فرج37841422411015188

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى وسام كاظم ديوان37851422411015194

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد637.0091.00إعدادية المقدام للبنيناحيائيمقتدى حسن احمد علي37861422411015196

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيمقتدى صباح عبد الحسن غميس37871422411015200

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29إعدادية المقدام للبنيناحيائيمنتظر جاسم كاظم شرقي37881422411015207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57إعدادية المقدام للبنيناحيائيمهدي مجيد شمخي ناهي37891422411015214

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14إعدادية المقدام للبنيناحيائيميسر محمد زيارة حسن37901422411015216

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14إعدادية المقدام للبنيناحيائييحيى عادل حسين علي37911422411015221

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86إعدادية المقدام للبنيناحيائييونس انور طالب ابراهيم37921422411015227

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيابراهيم قاسم جتان عبود37931422411016001

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد خضير مزعل سلمان37941422411016003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياياد احمد محمد ابراهيم37951422411016012

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباقر حميد سالم وادي37961422411016016

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيجعفر علي هادي محمود37971422411016020

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيجعفر هادي عودة لفته37981422411016021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين خالد ناجي عمران37991422411016027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى534.0076.29إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين عباس علي طينه38001422411016030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين كريم كاظم غضبان38011422411016035

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية593.0084.71إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر حسين علي عنيد38021422411016039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر صالح جابر عبد38031422411016040

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر فراس شياع حمدان38041422411016043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر محمد كاطع حسن38051422411016045

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية632.0090.29إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيرضا عماد عبد الواحد مهوس38061422411016047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0068.57إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيزين العابدين عدنان رضا داود38071422411016049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسجاد حسن كامل ثجيل38081422411016053

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسيف باهر خليل ابراهيم38091422411016057

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعباس شاكر موسى علي38101422411016065

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعباس عيدان اعور حسن38111422411016070

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي احمد جهاد عباس38121422411016077

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي احمد خالد شياع38131422411016078
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى554.0079.14إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي حسين نعمه عليوي38141422411016084

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي سعيد مانع دويج38151422411016089

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل486.0069.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي عامر صبحي محمد38161422411016092

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي عبد الخالق خريبط كشيش38171422411016095

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.0091.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي محمد كاظم جويعد38181422411016102

كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0077.14إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار سالم جبار راضي38191422411016107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمؤمل محمد سلمان علوان38201422411016112

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد سعيد دنيف خليف38211422411016121

التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد عبد الحمزة فيصل اخطيل38221422411016125

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد حرب38231422411016132

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد مهند طالب كريم38241422411016134

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد ناظم كريم عكله38251422411016135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى عادل داود عوده38261422411016143

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى محمود يونس عبد القادر38271422411016148

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمقتدى باسم عبد الزهره دعير38281422411016152

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى560.0080.00إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمقتدى حسين مجبل سيد38291422411016153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمهدي علوان ساده جبر38301422411016158

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيهاشم حسن علي حسن38311422411016165

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيانمار مونس محمود علي38321422411017008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيباقر كريم مهدي صفوك38331422411017011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسام طالب عبد الواحد علوان38341422411017012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسن جاسم زبون ثاني38351422411017013

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسين احمد عبد االله خليفه38361422411017018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسين رعد هندي صياح38371422411017021

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحيدر حسين تركي سلطان38381422411017026

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد علي رشيد مشحوت38391422411017032

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0090.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيطه غانم عباس سعيد38401422411017035

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي احمد جاسم هاشم38411422411017045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي احمد خليل حسين38421422411017046

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي احمد علي مجلي38431422411017047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حسن داخل مذكور38441422411017050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي طالب عبد الحمزه خميس38451422411017052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي عبد حوش سالم38461422411017055

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي عزه حنين سلومي38471422411017056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي محمد سلمان جياد38481422411017061

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعمار عادل جبار داخل38491422411017063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيكرار ثائر شعبان بادي38501422411017067

كلية العلوم/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيكرار عدنان سيد زاير38511422411017068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيكرار كفاح هادي شداد38521422411017070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحسن ثامر جبار عباس38531422411017077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم مشاري38541422411017078
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كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد باقر رعد زناد خنجر38551422411017079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد باقر رعد محمد رضيوي38561422411017080

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد باقر فالح علي صالح38571422411017081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح زيدان38581422411017085

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى حيدر مريوش عبد38591422411017088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم جابر رويح38601422411017089

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى حميد نعيم خليف38611422411017093

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0088.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى سليم عبد الواحد عبد الباقي38621422411017095

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى نبيل ابراهيم ارحيم38631422411017100

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمقتدى صادق حسن عبد38641422411017101

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمقتدى يحيى خميس حسن38651422411017102

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيموسى احمد زمام حيال38661422411017104

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائييوسف عماد عبد الحسن عسكر38671422411017106

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائياحمد وليد ناصر موسم38681422411018007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0068.71اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيجعفر ليث عدنان ناصر38691422411018011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيرامي صدام حسين خضير38701422411018019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيزيد وجيه شناوه ناجي38711422411018021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيزين العابدين محمد عطيه جابر38721422411018022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل494.0070.57اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعمر محمد غازي محمد38731422411018043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيكرار رياض مهدي كاظم38741422411018046

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمقتدى الصدر مهند محمد جاسم38751422411018059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمهدي صالح ساير عبيد38761422411018062

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمهيمن خالد رمضان حسين38771422411018063

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيياسر علي صالح مهدي38781422411018064

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائييوسف قصي مطر غزيل38791422411018069

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابو الحسن علي عيدان كاظم38801422411019001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد صالح نجم عبد هللا38811422411019003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد علي نعيم جعفر38821422411019006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياسامة علي واحد هللا داد38831422411019009

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين674.0096.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياكرم انور احمد صبار38841422411019011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيالحسن عصام كاظم جبار38851422411019012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيالحسن علي عبد االمير عبد الرحيم38861422411019014

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيالحسن معتز علي كاطع38871422411019015

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيالحسين معتز علي كاطع38881422411019016

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيباقر علي حسن فالح38891422411019020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيبهاء عبد االمير جلوب منشد38901422411019023

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجعفر ماجد عبد االمير كاظم38911422411019025

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن احمد عبد المحسن احمد38921422411019027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن غيالن حسن دواي38931422411019030

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين رحيل جامل حسون38941422411019038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين رضا حمزه ميخان38951422411019039
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين علي جلوب طارش38961422411019041

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين عوني حسين عنكوش38971422411019044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين كمال منصور بزون38981422411019046

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت527.0075.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحمزه عامر عبد الكريم عزيز38991422411019047

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر محمد عايز مجيد39001422411019050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيزيد علي كباش محمود39011422411019053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد473.0067.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسجاد محمد عز الدين ابراهيم39021422411019058

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسيف مشتاق طالب مله39031422411019061

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0087.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيصادق عبد الجبار صادق عبد الجبار39041422411019062

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت491.0070.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعامر مجيد علي احمد39051422411019066

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعباس فراس جاسم محمد39061422411019071

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين650.0092.86اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فوزي راشد39071422411019074

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرضا علي عبد المجيد نعمه39081422411019075

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا رائد معاذ محمد امين39091422411019081

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0093.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان خلف راضي39101422411019083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد639.0091.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا غسان عدنان صالح39111422411019084

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز642.0091.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا مالك عبد الرضا جبر39121422411019085

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد القادر عبد الكريم39131422411019086

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا وسام زيدان خلف39141422411019087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي جبار اطراد عكاب39151422411019089

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0062.86اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم كرم39161422411019090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي حيدر فاضل موسى39171422411019093

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي سمير زمزير جبر39181422411019097

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي ضياء خضير عباس39191422411019099

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي عبد الجبار صادق عبد الجبار39201422411019100

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي فراس عباس عبد39211422411019102

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي ليث مجيد حميد39221422411019104

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي محمد حازم محمد39231422411019105

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي محمد علي عباس39241422411019106

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعماد الدين فالح شهيد صبر39251422411019108

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعمر خالد عباس سليم39261422411019109

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكاظم قاسم كامل حسين39271422411019112

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكرار حيدر جدوع شكر39281422411019113

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت645.0092.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكرار علي كريم دبش39291422411019115

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمؤمل اسعد كامل عبعوب39301422411019116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمؤيد زيد مؤيد جاسم39311422411019118

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد648.0092.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد باقر رزاق حران محمد39321422411019120

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد حسين علي ابراهيم39331422411019123

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد رعد محمد مزبان39341422411019124

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد سرمد زكي غني39351422411019125

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد سعد نعيم هاشم39361422411019126
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية480.0068.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد سعدي جاسم عطيه39371422411019127

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد علي زغير رحيم39381422411019130

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد فرحان درويش موسى39391422411019133

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد600.0085.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمداد سامي طعمه شمخي39401422411019138

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمرتضى قاسم مهدي محمد39411422411019141

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمشتبى محمد جبر حسين39421422411019143

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى االمين محمد عبد الحسن كاظم39431422411019144

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى رائد عبد الجبار فالح39441422411019146

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0095.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى زيد مؤيد جاسم39451422411019147

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى صادق نعيم جعفر39461422411019148

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى محمد كامل غدير39471422411019151

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمقتدى عالء نوري بطوش39481422411019154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمقتدى محمد ناصر عباس39491422411019155

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0085.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمهيمن محمد اياد ابراهيم39501422411019158

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم613.0087.57اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيموسى رحيم ساجت خلف39511422411019159

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيموسى كاظم فرحان وضاح39521422411019160

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيموسى هاني ابراهيم حسين39531422411019162

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء483.0069.00اإلعدادية النظامية للبنيناحيائينور الدين وسام حسن قاسم39541422411019164

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيهمام سعدي ميخا جرجيس39551422411019165

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيوسام محمد لفته جابر39561422411019166

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيياسر عمار ياسر احمد39571422411019169

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14اإلعدادية النظامية للبنيناحيائييوسف عدي خضير عباس39581422411019171

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائياحمد امير عبد الرزاق عبد الحسين39591422411020002

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائياحمد حمزه خضير محمود39601422411020004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى577.0082.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائياحمد عبد الناصر محمد علي مجيد39611422411020007

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائياحمد ماجد احمد محمود39621422411020010

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد سليم محمد علي39631422411020012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيالحسين علي حسين خضر39641422411020015

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيالمصطفى محمد سهيل سوادي39651422411020016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيامير حسين غالي عواد39661422411020017

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت616.0088.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيايهم ستار كاظم عباس39671422411020019

كلية الطب/جامعة كربالء700.00100.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيجعفر صادق حبيب عبد الحسين39681422411020021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن بسام سعدي عموري39691422411020023

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن رعد جليل ناصر39701422411020024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن صادق محمد علي عزيز39711422411020026

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين663.0094.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي عباس حسين39721422411020028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن عماد خليل مصطفى39731422411020029

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.0086.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن عماد كريم كامل39741422411020030

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0095.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسن نور علي غدير39751422411020031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسين بسام سعدي عموري39761422411020033

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسين بهاء الدين احمد عبد الحسن39771422411020034
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسين حسن ابراهيم نجم39781422411020035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي عبد داود39791422411020040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحسين ياسر سعد عبد الرسول39801422411020042

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحيدر سعد عبيد خضير39811422411020045

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحيدر سعد مرتضى هادي39821422411020046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.3690.77ثانوية الشرقية للبنيناحيائيحيدر محمد عدنان حسين39831422411020049

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيرضا علي حسن محسن39841422411020052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيزياد رمزي منديل سلطان39851422411020053

كلية القانون/الجامعة المستنصرية637.0091.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيسجاد مازن جبار كريم39861422411020057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيسيف فالح حسن جسام39871422411020061

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيطالب قاسم عبد طالب مراد39881422411020062

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيطالب محمد طالب محمد39891422411020063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل جاسم حسن39901422411020064

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية460.0065.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا جبار ستار حسن39911422411020066

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمار سمير حسين39921422411020067

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمار محمد عبد الوهاب39931422411020068

كلية االعالم/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا كريم جاسم محمد39941422411020069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الرضا علي39951422411020071

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية615.0087.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعالء محسن حسين احمد39961422411020073

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي حسن كاظم صاحب39971422411020078

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي طه عباس ناصر39981422411020082

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0098.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي غازي نجم لملوم39991422411020084

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.0092.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي قيس سليم كاظم40001422411020087

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الجبار علي40011422411020088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي مكي حسن محمد40021422411020089

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيعلي منهل موفق عبد اللطيف40031422411020090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29ثانوية الشرقية للبنيناحيائيكاظم عيسى كاظم والي40041422411020098

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن مازن عبد الرضا شمخي40051422411020100

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمثنى وليد خالد ناجي40061422411020101

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0093.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمجتبى محمد فاضل حسون40071422411020102

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عدي عزام ممدوح40081422411020106

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمحمد منتظر عباس حميد40091422411020110

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمحمود علي شهاب احمد40101422411020112

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى محمد سامي حسين40111422411020115

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمسلم عادل حامد ناصر40121422411020117

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى احسن عبد الحسن جواد40131422411020118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى610.0087.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى شوكت حسن حافظ40141422411020119

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى ضياء رحيم حسن40151422411020120

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0078.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عبد القادر فرحان عبد40161422411020121

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية634.0090.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى فخري حميد محمود40171422411020122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الشرقية للبنيناحيائيمهدي هشام محمد رشاد عبد الوهاب40181422411020125
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية الشرقية للبنيناحيائيياسر محمد جابر عبود40191422411020131

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الشرقية للبنيناحيائييحيى انور محسن فريح40201422411020132

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين659.0094.14ثانوية الشرقية للبنيناحيائييوسف محمد صالح مرزه40211422411020134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد حسين كاظم سرحان40221422411021005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0071.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد علي عبد الحسين الزم40231422411021009

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيبهاء الدين محمد علي عواد مهدي40241422411021015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيبيستون عماد جبار حميد40251422411021016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيجعفر صادق محمد جبر40261422411021018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيجعفر مهدي جاسم محمد40271422411021019

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.6094.09إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسن ابراهيم جبار عوده40281422411021021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى580.0082.86إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسن سعد كريم تركي40291422411021023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسين حيدر ذياب ناوي40301422411021026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم جبار علي40311422411021031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسين ناجي عبود شيحان40321422411021033

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيرضا احمد عبد الرضا عبد المحسن40331422411021040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0088.29إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيرمزي نضال عبد الفتاح عبد الرحمن40341422411021041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسامان مالك اسد عمو40351422411021042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0876.58إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسالم عالء عبد الحسين صاحب40361422411021044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعباس علي عباس محمد40371422411021051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعباس فاضل محمد ياسين40381422411021053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الرضا حطاب40391422411021055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد هللا محمد مهدي عبود40401422411021060

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد هللا ناجي لطيف لعيبي40411422411021061

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي صباح عدنان موسى40421422411021068

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيغدير علي مدلول راضي40431422411021078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيفهد خليل ابراهيم فهد40441422411021081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمؤمل خالد ابراهيم محمود40451422411021083

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد جمال فاضل جباره40461422411021087

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد صباح عليوي مرعي40471422411021089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد عطيه خلف عطيه40481422411021092

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد علي سليم علوان خدام40491422411021093

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد عمار فتاح طارش40501422411021095

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.0090.57إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد كريم سلمان صحو40511422411021096

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمنار سعد عبد الرضا محمد40521422411021110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمنتظر سمير حسن محمد40531422411021111

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71إعدادية ابن رشد للبنيناحيائينور الدين احمد علوان حسن40541422411021112

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43إعدادية ابن رشد للبنيناحيائييحيى محمد عبد الكاظم عباس40551422411021117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0061.29إعدادية ابن رشد للبنيناحيائييوسف فارس جوده وديع40561422411021119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية القلم للبنيناحيائيابراهيم احمد يحيى صبري40571422411022001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.7696.11اعدادية القلم للبنيناحيائياحمد حسين مطشر عمران40581422411022002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية القلم للبنيناحيائياحمد قيس مطير خنياب40591422411022003
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية القلم للبنيناحيائيايمن حسين علي فرحان40601422411022005

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية القلم للبنيناحيائيعبد الرحمن عمران سامي عبد اللطيف40611422411022014

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية القلم للبنيناحيائيعدنان فراس عدنان قاسم40621422411022016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية القلم للبنيناحيائيمحمد اياد عباس حسن40631422411022025

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية القلم للبنيناحيائيمصطفى عماد خضير ناصر40641422411022029

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية القلم للبنيناحيائيمقتدى احمد جاسم رحم40651422411022030

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية القلم للبنيناحيائيمقتدى كاظم زوير عوده40661422411022032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية القلم للبنيناحيائيحيدر رعد خضير ذكر40671422411022034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائياحمد عباس سعد عطيه40681422411025002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيباقر جاسم زغير قاسم40691422411025004

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0083.00اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيتمار هيثم علي بلحاوي40701422411025005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن ستار ناهي شطيب40711422411025007

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن فراس شعالن كردي40721422411025008

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحمد علي حمد عبيد40731422411025011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحيدر طارق موسى علوان40741422411025012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيزين العابدين نديم فنجان خليفه40751422411025016

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيسجاد محمد سلطان عربيد40761422411025018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعباس سعد حميد شليش40771422411025020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعثمان رائد ضياء عواد40781422411025025

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت659.0094.14اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي باسم محمد محسن40791422411025029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي حسن صالح عبد علي40801422411025031

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي حسين قاسم عليوي40811422411025033

كلية علوم البحار/جامعة البصرة441.0063.00اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد احمد فالح شال40821422411025039

كلية العلوم/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد جعفر فالح حسين برغش40831422411025042

كلية اللغات/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد علي حسن حبيب غضيب40841422411025044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد ماجد فاضل كيطان40851422411025046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمرتضى جمال حميد عبعوب40861422411025047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى جمال حميد عبعوب40871422411025048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائييوسف فاضل فريح عباس40881422411025059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيايمن فائز محسن جاسم40891422411026015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية النجاح للبنيناحيائيباقر عدنان عويد ربيع40901422411026017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيباقر كاظم جاسم محمد40911422411026018

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيحيدر غانم حمود مهدي40921422411026029

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0087.86اعدادية النجاح للبنيناحيائيزين العابدين هاشم فرحان صالح40931422411026034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس محمد مطشر زبون40941422411026042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد العزيز موسى احمد خلف40951422411026043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا طالل عيال عسل40961422411026044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا محمد تركي حاوي40971422411026046

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0089.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين علوان40981422411026047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيعقيل مهدي صالح جبر40991422411026050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي حسن شالل حسن41001422411026053
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي حسين فرحان حسن41011422411026055

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي عماد شهيد خليل41021422411026060

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي كريم حسين جواد41031422411026062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي محمد عباس نعمه41041422411026063

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد باقر جعفر احمد محمد41051422411026066

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد باقر خالد عاصي ثامر41061422411026067

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم626.0089.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبود41071422411026069

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد حيدر موسى حميدي41081422411026070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد قاسم جويعد داود41091422411026072

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد قاسم علوان حسون41101422411026073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى عالء مهدي صالح41111422411026076

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى عامر سلمان نجم41121422411026081

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0070.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيمنتظر طلعت فيصل لفته41131422411026085

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية النجاح للبنيناحيائيمنتظر عباس حسن عبود41141422411026086

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية النجاح للبنيناحيائيهيثم محمد معتوك محمد حسن41151422411026090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية النجاح للبنيناحيائيياسين مصطفى خليل توفيق41161422411026093

كلية التمريض/جامعة كركوك676.0096.57اعدادية النجاح للبنيناحيائييوسف اسامه عبد القادر كاظم41171422411026094

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية النجاح للبنيناحيائييوسف محمد حمزه راجي41181422411026095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية اليقظة للبنيناحيائيابراهيم صباح سموم عكاب41191422411027003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية اليقظة للبنيناحيائياحمد عبد السادة حسن عبيد41201422411027008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية اليقظة للبنيناحيائيادم محارب مجباس جاسم41211422411027011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية اليقظة للبنيناحيائيامير حسين حسن ناشي41221422411027014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية اليقظة للبنيناحيائيباقر حيدر عبد الحسين محمد41231422411027017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية اليقظة للبنيناحيائيجعفر طالب خلف شريجي41241422411027026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسن صدام عباس عويد41251422411027034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين فرحان عيدان بدران41261422411027055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحيدر مهدي محمد غضيب41271422411027069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى600.0085.71اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحيدر نبيل عطيوي رشم41281422411027070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية اليقظة للبنيناحيائيذو الفقار منصور جناح حسين41291422411027071

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية اليقظة للبنيناحيائيرسول رحيم لفته حسن41301422411027073

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد حيدر غليس مفتن41311422411027078

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية اليقظة للبنيناحيائيصادق جاسم عيالن عسل41321422411027091

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعباس حميد اعجيل محمد41331422411027092

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعباس رشيد سلطان مهدي41341422411027094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعباس لطيف صيوان عبد41351422411027098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعبد هللا علي لفته علوان41361422411027102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي حاتم ناشور حمد41371422411027111

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0093.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي حبيب تركي عداي41381422411027112

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية اليقظة للبنيناحيائيكرار علي جاسم جبر41391422411027149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد باقر مهدي شنان41401422411027162

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عذاب خليفه عكلة41411422411027175
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة البصرة559.0079.86اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد فرج حسين نمر41421422411027180

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة القادسية636.0090.86اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى ستار جبر عبود41431422411027189

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى عادل زاير محمد41441422411027192

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى عباس صافي جياد41451422411027193

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى محمود غطريف جاسم41461422411027196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء449.0064.14اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى ستار جبر عبود41471422411027202

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى علي جبر حلبوص41481422411027205

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمقتدى سمير عبد محيل41491422411027215

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمنير خير هللا محمد كايم41501422411027224

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسن حميد محمد ماهود41511422411028017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسن رحيم حسن ماضي41521422411028018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسن فالح حسن بدن41531422411028020

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحيدر جميل خضير عاشور41541422411028037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيرضا جواد كاظم حسن41551422411028042

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيزياد ضياء عثمان لطيف41561422411028043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى553.0079.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم عليوي41571422411028049

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيسهيل نجم عبد مهجهج41581422411028050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيصباح عقيل حسن احمد41591422411028057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعباس عبد الرزاق جميل حنون41601422411028061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عطيه عبيد41611422411028075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي مؤيد حميد شنين41621422411028080

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0062.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعيسى عبد االمير زامل جاسم41631422411028086

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيكرار محمد جاسم عبد هللا41641422411028094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد احمد اسماعيل صحن41651422411028100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد كريم فهد جميعي41661422411028112

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى احمد اسماعيل صحن41671422411028118

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمصطفى عالء بدر عجيل41681422411028121

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمقتدى عادل حميدي رداد41691422411028123

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء629.0089.86اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمهدي كصاد زويد ثامر41701422411028132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائياحمد سالم عطيه مري41711422411029002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيامين حافظ علي حسين41721422411029005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسن عادل دخيل وايد41731422411029008

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين حيدر مناف محي41741422411029010

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين خالد جخيم ملغوث41751422411029011

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين نهاد عبد االمير حسن41761422411029018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيرضا صالح خطاب زغير41771422411029024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيسجاد عادل كامل عبيس41781422411029027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي طالب معن سعدون41791422411029042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي عدنان هاشم حسين41801422411029043

كلية العلوم/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين41811422411029049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمصطفى صدام حاجم محسن41821422411029059
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم وحيد41831422411029060

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائينور الرضا هيثم كاظم دواح41841422411029066

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائييحيى مثنى خليل اسماعيل41851422411029067

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائييوسف عباس محيسن طاهر41861422411029068

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية سامراء للبنيناحيائيجعفر سعد نعمه زغير41871422411030004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0071.43اعدادية سامراء للبنيناحيائيحسين احمد دايح حسين41881422411030008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية سامراء للبنيناحيائيحسين نعيم ابراهيم حسين41891422411030009

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية سامراء للبنيناحيائيسجاد رعد تركي مشيهد41901422411030011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية سامراء للبنيناحيائيعلي رعد عبد االمير علوان41911422411030019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى578.0082.57اعدادية سامراء للبنيناحيائيعلي عادل سالم جلوب41921422411030021

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية سامراء للبنيناحيائيعلي محسن رحمان هيمت41931422411030023

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية البشير للبنيناحيائيحسن حيدر يوسف جاسم41941422411033006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية البشير للبنيناحيائيحسين علي خلف مزعل41951422411033010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية البشير للبنيناحيائيحسين عماد يوسف احمد41961422411033011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية البشير للبنيناحيائيحيدر صباح محسن عباس41971422411033016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية البشير للبنيناحيائيرسول اكرم عيدان ناصر41981422411033018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية البشير للبنيناحيائيرضا عادل عبد الرضا سواك41991422411033019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية البشير للبنيناحيائيسجاد حسين عبد سالم42001422411033022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية البشير للبنيناحيائيسجاد علي عواد علي42011422411033025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية البشير للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم سليم42021422411033027

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي حسين صادق كاطع42031422411033036

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين556.0079.43اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي طالب جاسم حمادي42041422411033039

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة510.0072.86اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي غسان غريب خضير42051422411033041

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي قاسم محيسن عوده42061422411033042

كلية العلوم/جامعة واسط655.0093.57اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي قصي علي فلفل42071422411033043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية البشير للبنيناحيائيكمال مشتاق كامل عطا هللا42081422411033050

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية البشير للبنيناحيائيمحمد رضا علي جبر عليوي42091422411033053

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14اعدادية البشير للبنيناحيائيمقتدى علي عبد تمر42101422411033064

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية البشير للبنيناحيائيموسى رياض حمزه صادق42111422411033068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية654.0093.43اعدادية البشير للبنيناحيائييوسف فائق هادي محسن42121422411033071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيابراهيم نبيل طالب سلمان42131422411038001

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.9694.42ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياحمد شاكر حميدي دوشان42141422411038003

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.6089.09ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياحمد قحطان ياسين علوان42151422411038004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.1698.31ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائياصيل فارس عبد الجبار احمد42161422411038005

كلية الصيدلة/جامعة النهرين693.4499.06ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيامين محمد صالح عطية42171422411038008

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيايمن عبد المجيد عبد الحميد حبيب42181422411038009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.9697.85ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيايمن عماد رسول حسان42191422411038010

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحازم احسان مطشر حسين42201422411038012

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.9698.42ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحسن احمد مهدي صالح42211422411038013

كلية العلوم/جامعة بغداد618.8488.41ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحسن نوفل جبار فارس42221422411038016

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد623.4889.07ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيحيدر حازم هالل مشيري42231422411038018
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى645.8492.26ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيرضا ليث سالم محمود42241422411038019

كلية الطب/جامعة بابل703.80100.54ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيزين العابدين احمد شايع عبيد42251422411038020

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيسامر علي جبر عداي42261422411038021

كلية الطب/جامعة بغداد709.00101.29ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعبد هللا عامر عبد هللا حمادي42271422411038025

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية639.2491.32ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعلي سعد عبد المحسن مهدي42281422411038026

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.4492.63ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعلي مصعب عدنان حسين42291422411038027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.1298.73ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيعمار يونس كمر صفر42301422411038029

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.52100.07ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيغيث احمد هاشم محمد42311422411038030

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.6099.37ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمجتبى فاضل حسن عبد الرضا42321422411038032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.2883.47ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد تقي ماجد سلطان عمران42331422411038033

كلية الطب/جامعة البصرة698.0499.72ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد حسين نعيمة كشمر42341422411038034

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة482.0468.86ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد حيدر مراد حسن42351422411038035

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.8098.97ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد صفاء عبد الصاحب شفيق42361422411038036

كلية الطب/جامعة بغداد708.44101.21ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمحمد عالء كامل عبد االمير42371422411038037

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.9696.85ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمرتضى حسن فيصل جعفر42381422411038038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.4096.06ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمرتضى مؤيد جواد مسلم42391422411038039

كلية العلوم/جامعة بغداد667.7695.39ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى جاسم كاطع كريم42401422411038040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.2099.31ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمصطفى حسن فاضل حسن42411422411038041

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.2476.61ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيمعتز جاسم كاظم خلف42421422411038042

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.3690.05ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيهاني طالل خيون سرحان42431422411038044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيهمام هشام جسام محمد42441422411038045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.7286.96ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائيياسر ميثم عباس مراد42451422411038046

كلية الطب/جامعة بغداد710.68101.53ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائييحيى مهند عبد الجبار عبد الجليل42461422411038047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.36100.19ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائييحيى هاني حافظ عبد علي42471422411038048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.8498.98ثانوية الكرادة للمتميزيناحيائييوسف احمد لطيف سعيد42481422411038049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيابراهيم رائد شاكر نزال42491422411039003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيابراهيم محسن صكبان رشيد42501422411039004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد عالء جاسم غيالن42511422411039010

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد ماجد كاظم ثابت42521422411039017

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيادريس كريم جودة حسين42531422411039020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيجعفر خليل ابراهيم محمود42541422411039032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسن مجتبى يعقوب يوسف جيني42551422411039038

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين باسم علي قاسم42561422411039041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين سلمان خليف مزعل42571422411039046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر537.0076.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين عباس غايب عيسى42581422411039048

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين علي محمود عادي42591422411039051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيسجاد سامي عبد هللا حميد42601422411039074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيسجاد منير فهد خورشيد42611422411039083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيسجاد هيثم موسى عبد الزهرة42621422411039084

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيسيف عبد  الستار هادي حميد42631422411039087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيصادق باسم نعمان حسن42641422411039091
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كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية النهوض للبنيناحيائيعبد الكريم سلمان ثامر محمود42651422411039101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية النهوض للبنيناحيائيعالء الدين احسان قاسم هاشم42661422411039109

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي احمد بحيت طاهر42671422411039111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي جاسم نصيف جاسم42681422411039117

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي حيدر شاكر مجلوف42691422411039124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي رزاق جودة كاظم42701422411039125

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي عباس خضير شمخي42711422411039131

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي فوزي عبد علي42721422411039135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي محمد جعفر حسين42731422411039138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي محمد صاحب ساجت42741422411039140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي نشات رضا عبود42751422411039143

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي نعيم كاظم ماجد42761422411039144

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيكاظم عبد االمير كاظم عبد هللا42771422411039152

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيكرار علي حمادي خضير42781422411039157

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية النهوض للبنيناحيائيكرار محمد صباح جبر42791422411039160

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد الحكيم داود سلمان جواد42801422411039169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد رحمن جدعان علي42811422411039178

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد صادق عقيل عباس عاصي42821422411039181

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد ضياء عباس كاظم42831422411039183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد علي محمود علي42841422411039189

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية النهوض للبنيناحيائيمرتضى لؤي حسين عبد هللا42851422411039198

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيمرتضى محمد حمزة مناع42861422411039199

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيمصطفى احمد مثيني محمد42871422411039203

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية النهوض للبنيناحيائيمقتدى ماجد حميد شياع42881422411039224

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية النهوض للبنيناحيائيموسى جعفر حاتم رسن42891422411039231

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت633.0090.43اعدادية النهوض للبنيناحيائيهيثم عادل عبد هللا بردان42901422411039234

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيياسين حميد قاسم حربي42911422411039237

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية538.0076.86اعدادية النهوض للبنيناحيائيمقتدى عباس شايع صالح42921422411039242

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائياحمد سالم تركي فرحان42931422411040002

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيبراء قاسم رسه نصر هللا42941422411040007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسام محمد جبار جهاد42951422411040012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسن حسين حاتم جابر42961422411040013

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0086.57اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسن علي جاري عيفان42971422411040015

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0086.86اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين علي جاري عيفان42981422411040024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين علي جامل حسن42991422411040025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين ماجد فاضل حمزه43001422411040031

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحيدر مهدي داود محمد43011422411040042

كلية التمريض/جامعة تكريت673.0096.14اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيزيد مظفر صالح خلف43021422411040048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد جسام حمزه علي43031422411040049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد قاسم جاسم باهي43041422411040053

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمار محسن عبود43051422411040071
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قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعقيل احمد حسون حمد43061422411040074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي ابراهيم مظهر عبد هللا43071422411040075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي حسين مظلوم احمد43081422411040081

كلية التمريض/جامعة بابل678.0096.86اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي صادق نوري فالح43091422411040088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيكرار عدنان عبد منخي43101422411040103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيكرار عالوي محسن محمد43111422411040104

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد حسين عيال حبيب43121422411040117

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد عادل محمد عيسى43131422411040124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمرتضى سالم احمد عبد الحسن43141422411040131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمرتضى عيدان خلف نصير43151422411040134

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمقتدى مهدي سويف عبود43161422411040142

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمنتظر احمد خلف عباس43171422411040143

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمهدي لؤي محمد عبد43181422411040147

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيوسام رحيم خلف محمد43191422411040154

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم عبد الكاظم عبد العباس شياع43201422411041001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد سعد علوان نزال43211422411041003

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيجاسم محمد رشيد خنجر43221422411041011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن عبد هللا عبد عبد هللا43231422411041017

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن فؤاد ناجي عبيد43241422411041018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين عادل جاسم جباره43251422411041022

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين علي عباس مطلك43261422411041025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين هادي خلف نفل43271422411041026

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين هادي موسى علي43281422411041027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر حسين لفته عيسى43291422411041029

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر ساجد نافع حامد43301422411041030

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر وليد عبد السادة خضر43311422411041032

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الزهره حسين شالكه شذر43321422411041045

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد عباس43331422411041049

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية427.0061.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي جعفر خالد حسين سلمان43341422411041053

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي شعالن شنيور نمير43351422411041058

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي عباس علوان حسين43361422411041063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي مجيد حميد مزعل43371422411041066

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي محمد محمود عليوي43381422411041067

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمار كاظم هاشم نور43391422411041070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء634.0090.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمالك االشتر حامد كاظم اسماعيل43401422411041079

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحسن نبيل جبار راضي43411422411041080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد استبرق منصور عليوي43421422411041081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد سعد جمعه هاشم43431422411041086

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية436.0062.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد سلمان حميد حمد43441422411041087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد مهند حميد ناجي43451422411041092

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى حسين علي خريس43461422411041097
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمهند عماد نعيس حمزه43471422411041112

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز633.0090.43اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيوسام حيدر عبد الرزاق عبد43481422411041116

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائياحمد كريم صوين هدمول43491422411042003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء573.0081.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائياوس ستار نعيم شويخ43501422411042005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسن زيد خلف مكطوف43511422411042011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين حبيب جبر حسين43521422411042016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين عدي حاتم كاظم43531422411042019

كلية اآلداب/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين هادي لهمود رضيو43541422411042021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحيدر علي صعيب جبرة هللا43551422411042024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيسجاد محمد هالل عبيد43561422411042032

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيصدر الدين احمد غافل بوري43571422411042034

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعباس عبد هللا عطية دخيل43581422411042035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعباس علي عباس علي43591422411042036

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعلي عبد الحسن مكطوف سلمان43601422411042042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعلي مزهر كريدي حسوني43611422411042046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعمار ياسر جبار خلف43621422411042047

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيفاضل حميد علي حسين43631422411042049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيكاظم عباس عبد غافل43641422411042052

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيليث ثامر نجم عبود43651422411042054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد سلمان غاوي عبيد43661422411042057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الحسن مظلوم43671422411042059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد عناد مطر سرور43681422411042061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد مزهر كريدي حسوني43691422411042062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة424.0060.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح عبد الكاظم مهودر43701422411042064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمرتضى مديح حسن حمود43711422411042066

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0084.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمنتظر رحمن علي مهدي43721422411042074

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمنتظر كريم حسين عجيل43731422411042076

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيموسى جاسم كاظم حسن43741422411042079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد حذيفه عبد الكريم صالح43751422411047001

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد يوسف فرج موسى43761422411047008

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياسنر يحيى صبحي عبد الزهره43771422411047009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيالحسين نبيل محمد نجيب43781422411047010

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار512.0073.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيالمنتظر محمد مهدي حسون راهي43791422411047011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيامير ستار جبار صالح43801422411047012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيامير قاسم عبد الزهره كريم43811422411047013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياوس محمد قاسم ثجيل43821422411047014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيباقر محمد علي حسين43831422411047016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيجالل محمد عبد الجليل بدن43841422411047021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين عبد الهادي عبعوب مهدي43851422411047028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد43861422411047030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى592.0084.57اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسجاد سالم كاظم جاسم43871422411047034

232 من 107صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسجاد نصير طارق ذيبان43881422411047037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت507.0072.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسجاد وسيم فالح حميد43891422411047038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسيروان وليد ازاد جاري43901422411047039

كلية الطب/جامعة واسط699.0099.86اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيطاهر عمار عباس طاهر43911422411047041

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعباس عمار حنون عريبي43921422411047045

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مؤيد عبد الرحمن43931422411047047

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي اكبر حازم سعيد خريبط43941422411047051

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي بهاء جبار قاسم43951422411047052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي حامد عواد حسين43961422411047054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي سالم هادي رجب43971422411047056

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيكرار حيدر رهيف جبر43981422411047061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيكرار حيدر نوري حمود43991422411047062

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد عبد الصاحب فيحان جعفر44001422411047074

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمسلم عقيل محمد اسماعيل44011422411047077

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمصطفى جليل خالد عبد الجبار44021422411047078

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء498.0071.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمصطفى سيف نعمه علي44031422411047079

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمصطفى علي حسين فرمان44041422411047080

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمصطفى فرقد عبد المطلب حسين44051422411047081

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسن كاظم جبر شبيب44061422411048018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسين سعيد صابر عبد علي44071422411048023

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة659.0094.14اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسين سوري قاسم محمد44081422411048024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0065.57اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيزين العابدين علي رزاق وحيد44091422411048032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيسجاد باسم رسن عجيل44101422411048033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعباس ستار جبار رشك44111422411048040

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي عدي حسن مطلك44121422411048053

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي غانم محمود عبد هللا44131422411048054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد احمد عبد صكر44141422411048069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمرتضى ستار جبار عبيد44151422411048078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمرتضى عباس محمد جاسم44161422411048079

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمرتضى محمد رزاق ناصر44171422411048081

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمقتدى محمد كامل حسين44181422411048085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائييوسف حسين عجيل هدل44191422411048092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيابراهيم فرحان كاظم حسين44201422411050002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد سالم فيصل حسين44211422411050005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد ظافر ياسر حسين44221422411050006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عمار فاضل امين44231422411050008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد فائز نوري لطيف44241422411050009

كلية العلوم/جامعة االنبار621.0088.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد كاظم جابر سعيد44251422411050011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد محمد كريم صحن44261422411050012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيالمنتظر مهدي مهدي حسين44271422411050019

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيامين احمد سامي مجيد44281422411050022
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى601.0085.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيايهاب ياسر عبد علوان44291422411050025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيباقر عبد الرزاق سعيد رسن44301422411050027

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبراء حامد رحيم حمادي44311422411050028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن باسل حسن محمد44321422411050031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين بشار حسين صادق44331422411050032

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر وليد فرحان عودة44341422411050042

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيخطاب مصطفى علي حسين44351422411050043

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيرويد هاشم حمودي جاسم44361422411050044

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزين العابدين خليل ابراهيم شهيب44371422411050046

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد احمد ثجيل طربوش44381422411050047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد حازم حسين مخرب44391422411050048

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0088.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسيف حسين جدوع شكر44401422411050051

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسيف كامل ابراهيم شويع44411422411050052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيطه فالح ناصر حسين44421422411050053

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد خضير محيل44431422411050057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار شوقي خليل44441422411050058

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد الرحمن انمار ماجد احمد44451422411050060

كلية التمريض/جامعة ميسان669.0095.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا خالد احمد حمدان44461422411050062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا هيثم اكرم طه44471422411050066

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعقيل حيدر جليل ابراهيم44481422411050067

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي جبار شاوي عبد44491422411050070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي عصام جاسم محسن44501422411050080

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي عصام محمد لطفي ابراهيم44511422411050081

كلية اآلداب/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين44521422411050085

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي مقدام هاشم هالل44531422411050088

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي نبيل عيسى ابراهيم44541422411050090

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي نمير عبد الجبار فاضل44551422411050091

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيغيث علي جلوب خريبط44561422411050093

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفرانس جنان نجيب حنا44571422411050095

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفهد رعد هليل وحيد44581422411050097

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0067.86اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكرار رمزي عبد حسين44591422411050103

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيليث عادل عبد علي جياد44601422411050109

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمجتبى وسام خلف عبيد44611422411050113

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم هاشم44621422411050120

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عالء صابر جنيو44631422411050126

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية646.0092.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي اياد هادي رحيمة44641422411050127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حسون44651422411050130

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى حسين علي عارف44661422411050136

كلية اآلداب/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى زيد ناصر فيصل44671422411050137

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمقتدى عادل خميس حنتوش44681422411050144

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمنتظر حسين جاري محمد44691422411050147
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قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت632.0090.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي جبار جمعه سيالن44701422411050150

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية الفرقان للبنيناحيائيوليد عامر سعيد خضر44711422411050152

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الفرقان للبنيناحيائيياسر وسام عبد هللا عبد الستار44721422411050154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفرقان للبنيناحيائييمام جمال كامل ديوان44731422411050155

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الفرقان للبنيناحيائييوسف باسم علي صحن44741422411050156

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية الفرقان للبنيناحيائييوسف حيدر عبد االمير حسون44751422411050157

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى607.0086.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيالحسن نبيل هاشم كاغد44761422411051007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيجعفر صادق عباس جهاكير44771422411051011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحسن حيدر حميد رزاق44781422411051013

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء557.0079.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحسن غانم مديح فرمان44791422411051014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحسين صالح عبد ضيدان44801422411051017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحسين غانم مديح فرمان44811422411051018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحيدر قصي صالح رحمه44821422411051020

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيذو الفقار محمد كاظم حسن44831422411051021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعباس حيدر عباس جهاكير44841422411051025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي حسنين عبد الهادي عبد الرزاق44851422411051032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي حسين احمد مهدي44861422411051033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمرتضى منير عوده سلمان44871422411051042

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمنتظر صالح حسن محمد44881422411051046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيموسى جاسم لعيبي ماجد44891422411051049

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيوائل فاضل شاكر حسن44901422411051051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائياسماعيل احمد داود سلمان44911422413001001

كلية الطب/جامعة تكريت695.9299.42ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيالحسن علي يوسف عبدالنبي44921422413001002

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيحسام عبد السالم محمد حسن44931422413001006

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الكريم حامد كاطع44941422413001007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيطيف هشام كاظم حميد44951422413001011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمد شعيب علي غالب خزعل44961422413001016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية693.2899.04ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد حسن مجيد رشيد44971422413002001

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد رياض حامد عبد الوهاب44981422413002002

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0095.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد مثنى علي مهدي44991422413002004

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيايهم عادل اسماعيل محي الدين45001422413002007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيباقر علي حسين زاير45011422413002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيجعفر حسين علي شاهين45021422413002009

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيجعفر موسى كاظم جبار45031422413002010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيحسن بسام منير عبد اللطيف45041422413002011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيحمزة رحيم زعيل ثاني45051422413002014

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0484.86ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيدانيال جميل نيسان ياقو45061422413002016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيزيد لؤي طعمه جبر45071422413002018

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعباس هادي عاشور محمد45081422413002023

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رحاب وعد هللا احمد45091422413002026

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيغدير محمد عبد الحسن عبد45101422413002035
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كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيغيث خضير رحمان عبود45111422413002036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر فليح نعمه45121422413002037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى610.0087.14ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيكرار سرمد مهدي كاظم45131422413002038

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد باسم اسماعيل مهدي45141422413002039

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد نمال45151422413002041

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمرتضى حسام خلف سلمان45161422413002049

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد علي عبد الرضا45171422413002054

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمصطفى رحيم زعيل ثاني45181422413002055

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد شريف عبد هللا45191422413002058

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائينور الحسين جاسم محمد علي كاظم45201422413002060

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائييوسف حسين جاسم ناصر45211422413002062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائييوسف رعد موسى شيخلي45221422413002063

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0068.86ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائييوسف قيس مضر كريم45231422413002064

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيحسن عمار نورالدين محمد45241422413003004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عويد كيطان45251422413003009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيسرحان رعد سرحان حمزه45261422413003010

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيعباس محمد صالح خريبط45271422413003012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية508.0072.57ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا ليث جاسم عناد45281422413003013

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط551.0078.71ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيعلي الدر مرتضى عبد الزهره عبد الكريم45291422413003015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمحمد حازم داخل احيمد45301422413003017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الهدف األهلية للبنيناحيائيعلي محمد رشيد محمد45311422413004002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية الهدف األهلية للبنيناحيائيمجتبى حيدر عدنان عبد الحسين45321422413004004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيحسين موفق يوسف هادي45331422413005006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عامر عبد علي حسين45341422413007002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيعبد الجبار محمد عبد الجبار محمد45351422413007004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيجعفر صبحي عبد الهادي محمود45361422413008001

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيعلي حسني علي محمود45371422413008005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيفاضل خضر مسلم عبد45381422413008007

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيميثم عبد الكريم تركي هندي45391422413008010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنيناحيائياسامة محمد صالح اسامة محمد صالح45401422413009001

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عالوي حسين45411422413009002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االحد عبد منصور45421422413010005

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية686.0098.00ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيحسين محمد سلمان جبر45431422413010008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيسجاد طارق ابراهيم سالم45441422413010017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان مايع كركوش45451422413010023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية679.0097.00ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيعلي عباس ابراهيم عبد45461422413010024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيعلي عمار محسن ورور45471422413010025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيكاظم وليد صاحب محسن45481422413010029

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر مهدي عباس رمث45491422413010030

كلية التمريض/جامعة بابل676.0096.57ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض كاظم حسين45501422413010033

كلية الصيدلة/جامعة البصرة689.0098.43ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب محسن حسين45511422413010039
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيمفدى محمد علي رمث45521422413010041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية حي الحسين االهلية للبنيناحيائيمقتدى كريم محمد حسن45531422413010042

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الهادي نعمه هادي45541422413012003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيياسين احمد حسب هللا علوان45551422413012009

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائياسماعيل حقي اسماعيل احمد45561422413013008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيالحسن رياض حاتم عبيد45571422413013009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيانس مؤيد عباس طاهر45581422413013011

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد غالم رضا45591422413013014

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0068.86ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيحسن عمار اسماعيل حسين45601422413013016

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيحيدر صدام جاسم عبود45611422413013022

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيخالد عبد االمير خالد محمد45621422413013024

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيخطاب سامي حاتم شمس45631422413013025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيصفاء عالء حسن جاسم45641422413013030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد الخالق عصام عباس علوان45651422413013034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا توفيق راضي محمد45661422413013035

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0073.29ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عامر هادي حمد45671422413013036

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا منذر جبار داود45681422413013037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن شاكر عدنان عبود45691422413013039

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي مهدي هادي ياسين45701422413013040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد حامد بجاي45711422413013045

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيفيصل علي عبد العزيز احمد45721422413013047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيكاظم حيدر كاظم محمد45731422413013049

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد بالسم عبد خصباك45741422413013057

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد رافد علي نايف45751422413013059

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر درويش نجرس45761422413013061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى583.0083.29ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء نايف ناصر45771422413013063

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا رسن حسن45781422413013069

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمصطفى ايهم جياد محمد45791422413013070

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم نصيف حمزه45801422413015001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائياحمد سعد جبار حسين45811422413015003

كلية اآلداب/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائياحمد ضياء رزاق جبر45821422413015004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيزيد ناظم عبيد عباس45831422413015017

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.2093.74ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيسيف حسن حسين هواس45841422413015020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رزاق راضي حذيه45851422413015025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمود كصاي45861422413015026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي السجاد عامر مطر رسن45871422413015030

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي ريسان دبيان علي45881422413015031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد محمد اسد45891422413015035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين جبير الزم45901422413015040

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية687.0098.14ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمحمود ياسين اكبر نجم45911422413015047

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائينصر حسين نصر حسين45921422413015054
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كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيايهم نصير مسلم عبد الرحمن45931422413016004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحمزه صالح حسين ناصر45941422413016005

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعمار حسين رحيم مسلم45951422413016014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد جزي45961422413016015

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد محمد علي45971422413017008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائياحمد حامد حمزه عباس45981422413019001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0092.86ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائياالشتر ماجد مهدي عبد االمير45991422413019002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيامير ضياء عيدان احمد46001422413019003

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.8890.55ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيبشار امير جعفر عبد الخالق46011422413019007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي عزيز حسين46021422413019011

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.6898.53ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيحسين عادل محمود علي46031422413019014

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.7299.10ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيحيدر واثق محمد ظاهر46041422413019016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي عباس فرحان46051422413019023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم مهدي محمود46061422413019024

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيعلي جمال حميد عباس46071422413019026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيعلي عباس صادق عبود46081422413019028

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيياسين مهند ياسين خليف46091422413019051

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0082.14ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق عكال معله46101422413020002

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيحسن محمد عكله غالي46111422413020009

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيحيدر سامي محمد هادي46121422413020010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيعبد هللا صميم كمال حميد46131422413020014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى517.0073.86ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم حسين نجم46141422413020015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيعمار نبيل مكي محمد46151422413020017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيعيسى احمد عكله غالي46161422413020018

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيقاسم حازم محمد وادي46171422413020021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيليث خضر اسكندر صالح46181422413020022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيمحمد عماد الدين عبد الرزاق سلوم46191422413020023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيمصطفى اثير كاظم عبود46201422413020025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائيمصطفى سرمد تحسين مجيد46211422413020026

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية الكراده االهليه للبنيناحيائييوسف ضياء كاظم عبد46221422413020029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيحسن المجتبى عباس بدر مزيد46231422413021005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيحسين وليد عبد الخالق عزيز46241422413021006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيعباس مهند طالب محسن46251422413021009

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمد كاظم دوحي46261422413021020

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيمنتظر كاظم محسن محمد46271422413021021

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيحسين سمير جاسم محمد46281422413023003

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.8896.98ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين46291422413023012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيابراهيم ماجد جبار صبري46301422413024002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيابراهيم مصطفى عبدالمطلب ياسين46311422413024003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائياثير احمد جبار حسين46321422413024005

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم562.0080.29ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائياحمد حاتم عطا مسلم46331422413024006
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائياحمد كريم سعيد حسين46341422413024007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيسجاد حامد خليف مريبط46351422413024013

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية602.0086.00ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيعباس عالء محمد حسين جواد46361422413024016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيعباس وليد خيون غالي46371422413024017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيمحمد امجد كريم كمر46381422413024021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الرسل االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس جمعه عبد هللا46391422413024022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيحيدر مؤيد هادي جعفر46401422413025008

كلية العلوم/جامعة كربالء609.0087.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائياحمد صالح سالم محمد46411422413027002

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت595.0085.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيجعفر ناطق عبد السادة مطير46421422413027006

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد حسين عليوي46431422413027009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد عدنان علي46441422413027011

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيكاظم طالب عويد كاظم46451422413027019

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا حازم عاشور زامل46461422413027022

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية السما االهلية للبنيناحيائيجعفر احمد عبد الكريم حسين46471422413032001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية السما االهلية للبنيناحيائيرضا احمد علي حسن46481422413032004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين687.0098.14ثانوية الحر االهلية للبنيناحيائيسجاد علي عبد المهدي حمادي46491422413035001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية الحر االهلية للبنيناحيائيمرتضى منذر نعمان جاسم46501422413035003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية الحر االهلية للبنيناحيائيمقتدى عماد كاظم كلب46511422413035004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسن فرات عبد كاظم46521422413037005

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية ورود الجنة االهلية للبنيناحيائيمحمد الصدر باقر عزيز ناجي46531422413038003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية امير البيان االهلية للبنيناحيائييوسف علي خنياب زوير46541422413039004

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية التعليم المتطور االهلية للبنيناحيائيعلي مهند صبري فالح46551422413040005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية التعليم المتطور االهلية للبنيناحيائيغيث عبد المحسن محمد مطرود46561422413040006

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية التعليم المتطور االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى صبيح مزعل46571422413040010

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت589.0084.14ثانوية الدعاء االهلية للبنيناحيائيجاسم حسن جاسم محمد46581422413041002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0065.14ثانوية سما اوروك االهلية للبنيناحيائيمحمد الرضا عباس بدر مهوس46591422413043002

كلية الزراعة/جامعة سومر425.0060.71ثانوية الرواد االهلية للبنيناحيائياحمد خلفه جهاد عبد الحسين46601422413044001

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الرواد االهلية للبنيناحيائيثامر موفق علي صباح46611422413044003

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الرواد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد عنيد46621422413044008

كلية التمريض/جامعة ميسان670.0095.71اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيمحمد جامل منصور ضعيف46631422415001016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيابراهيم كاظم مطير جهلول46641422415002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0064.14اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيحسن علي احمد خميس46651422415002010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيسيروان حامد قادر علي46661422415002023

كلية العلوم/جامعة بابل587.0083.86اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيعلي سعد محسن فرحان46671422415002036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيفرات عادل سعدون علي46681422415002041

كلية التمريض/جامعة تكريت672.0096.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيكرار فارس علي اغا ميرزا46691422415002044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد يوسف مهدي سعيد46701422415002050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعلي اياد كاظم عيدان46711422415003012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائيسجاد فرات حميد مجيد46721422415004018

كلية الطب/جامعة البصرة698.0099.71 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائييوسف رعد لويس خميره46731422415004055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسين حميد شنين صالح46741422415009025
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحيدر رزاق عسكر مشخول46751422415009033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيسجاد علي حسين علي46761422415009038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعباس حسن كاظم عبد46771422415009042

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعباس حسين مطرود فرحان46781422415009043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي راسم زايد انعيمه46791422415009048

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي سالم حنظل رحيم46801422415009049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم حمود لفته46811422415009051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى عباس جباري راضي46821422415009090

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمنتظر كاظم حانش فرحان46831422415009093

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيموسى جعفر عبد الواحد عبد هللا46841422415009095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيهادي عماد كريم ناصر46851422415009098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيحارث حاتم عبد هللا احمد46861422417001001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيحسن عدنان محمد حسن46871422417001002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيعبد الحميد زياد عبد حمود46881422417001003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية662.0094.57ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيعثمان علي نوري ذياب46891422417001004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيعلي رياض محمود عباس46901422417001005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيغيث حامد حسين علي46911422417001006

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيجواد علي سلمان عزيز46921422417002002

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعلي طه عواد محمد46931422417002009

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيفجر عالء صفاء عبد المجيد46941422417002012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمحمد طاهر فياض وسمي46951422417002016

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةاحيائيزين العابدين نزار عثمان احمد46961422417003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةاحيائيمصطفى محمد مصطفى جمعه46971422417003002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29الخارجيوناحيائيابراهيم محمد حاجم ابراهيم46981422418001004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى377.0053.86الخارجيوناحيائياحمد فوزي عبدعلي سلمان46991422418001034

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى562.0080.29الخارجيوناحيائيايهاب عبد الرضا محمود مرهج47001422418001061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00الخارجيوناحيائيحسن عامر سفيح حسين47011422418001083

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57الخارجيوناحيائيحيدر ربيع محمد كبيس47021422418001114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0075.29الخارجيوناحيائيروان اياد جورج عزير47031422418001122

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.0073.00الخارجيوناحيائيسجاد مهدى صالح رسن47041422418001141

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00الخارجيوناحيائيشمس الدين علي عبد الزهره محمد47051422418001154

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية580.0082.86الخارجيوناحيائيعباس كامل عكار خليف47061422418001173

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57الخارجيوناحيائيعبد هللا رحيم ماذي بدن47071422418001185

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29الخارجيوناحيائيعلي فرحان مراد علي47081422418001227

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى503.0071.86الخارجيوناحيائيغيث حسن فيصل عدوان47091422418001246

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29الخارجيوناحيائيكرار حيدر صبر موزان47101422418001255

كلية علوم البحار/جامعة البصرة460.0065.71الخارجيوناحيائيكرار حيدر عبد الهادي حمد47111422418001257

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0062.57الخارجيوناحيائيكرار عزيز مرزه حمزة47121422418001264

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0083.14الخارجيوناحيائيليث حمدي لعيبي حمود47131422418001270

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86الخارجيوناحيائيمحمد عباس لطيف مكطوف47141422418001306

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.0073.57الخارجيوناحيائيياسر جاسم شدهان عاشور47151422418001395
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.3695.48الخارجيوناحيائيياسر عباس عجيل محمد47161422418001398

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية السجود للبناتاحيائيآمنه موسى سلطان حاجم47171422422001001

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية السجود للبناتاحيائيالكوثر منير صباح منشد47181422422001004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية السجود للبناتاحيائيام البنين عبد الحسين عليوي رسن47191422422001005

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية السجود للبناتاحيائياية عباس رشك عبد الحسن47201422422001009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية السجود للبناتاحيائيايناس احمد عبد الرضا سندال47211422422001011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية السجود للبناتاحيائيبنين حسين سرحان عبد الرضا47221422422001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية السجود للبناتاحيائيتبارك فائز عمران علي47231422422001021

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية السجود للبناتاحيائيتقى عماد صكبان صالح47241422422001024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية السجود للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد سبتي47251422422001026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية السجود للبناتاحيائيديما وليد جاسم واشي47261422422001028

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء جهاد حردان حسن47271422422001035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء حمدان منشد كاطع47281422422001037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب جواد عريبي سيد47291422422001043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب حافظ رهيف سريح47301422422001044

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب شياع عبد الحسين سدخان47311422422001046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية السجود للبناتاحيائيساره امير كعيد مسافر47321422422001049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية السجود للبناتاحيائيشهد حمزة جاسم سلمان47331422422001052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية السجود للبناتاحيائيشوق علي شالكه علي47341422422001054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية السجود للبناتاحيائيطيبة الزهراء وليد جاسم واشي47351422422001055

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية646.0092.29ثانوية السجود للبناتاحيائيطيبه ضياء كريم سعيد47361422422001056

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية السجود للبناتاحيائيطيبه كريم عدنان سيد47371422422001057

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية السجود للبناتاحيائيعذراء حسين تولة شنين47381422422001059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71ثانوية السجود للبناتاحيائيعذراء عقيل عبد الحسن عباس47391422422001060

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43ثانوية السجود للبناتاحيائيعذراء ناظم فالح علوان47401422422001062

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية السجود للبناتاحيائيغدير علي لعيبي رحيمه47411422422001064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حقي اسماعيل حسن47421422422001065

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الرحمن امين47431422422001066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عادل عبد كريم47441422422001067

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحمزه مطير47451422422001070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية السجود للبناتاحيائيليلى فالح حسن شاوي47461422422001076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية السجود للبناتاحيائيمروه عثمان عراك ذياب47471422422001078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية السجود للبناتاحيائيمريم عادل كاطع عبد هللا47481422422001079

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية السجود للبناتاحيائيمريم علي عبار موينع47491422422001080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية السجود للبناتاحيائيمالك سعد عبد الرضا كزار47501422422001082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29ثانوية السجود للبناتاحيائيمنار تحسين جبار حسين47511422422001084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية السجود للبناتاحيائينبأ كاظم لفته حبيب47521422422001086

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية السجود للبناتاحيائينرجس عبد االله صدام حبيب47531422422001087

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية السجود للبناتاحيائينور الهدى نضال عبد االله صدام47541422422001091

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57ثانوية السجود للبناتاحيائينور جاسم جثير مجدي47551422422001092

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية399.0057.00ثانوية السجود للبناتاحيائيوالء جبار عليوي مهوس47561422422001097
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياروى حسين عبد علي47571422422002002

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياسراء جاسم عبد هللا مطشر47581422422002003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياسراء حسين فليح غزال47591422422002004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياسراء عيسى خلف محمد47601422422002005

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياسيل عدنان حسن محمد47611422422002010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياالء محمد جاسم نعمه47621422422002012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيام البنين حازم ريسان كانوص47631422422002013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيام البنين محسن خضير نزال47641422422002015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية696.0099.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيأيمان احمد شياع فليح47651422422002021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايه تقي عبد الخضر عواد47661422422002022

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايه علي حريز جرو47671422422002026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيبتول محمد حسن كنبار47681422422002029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيبنين جاسم منصور عبد هللا47691422422002031

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيتبارك ماجد نجم عبود47701422422002037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيتبارك مراد خلف حمود47711422422002038

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيتقى باسل محمد خميس47721422422002039

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيحوراء عمار باسم جبر47731422422002046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيحوراء يسار مطشر مجيد47741422422002049

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرفل وحيد دشر فرهود47751422422002057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرقيه عبد الخالق عبد الحسن مظلوم47761422422002059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء حسن هادي فرحان47771422422002067

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء حسين عباس عبادي47781422422002068

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء طاهر مزهر مدلول47791422422002070

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين سعيد مفتن47801422422002071

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب جواد والي كريم47811422422002076

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب علي كاظم غازي47821422422002079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب كاظم ريسان كانوص47831422422002081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب محمد شهاب احمد47841422422002083

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيساره عبيد صالح ناصر47851422422002085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيساره عزت عليوي حبيب47861422422002086

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيساره علي عبد هللا سليمان47871422422002087

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيساره محمد مهدي عبد االمير سلمان47881422422002088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشدن واثق عبد علي حسن47891422422002093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشفق محمد محمود نجم47901422422002095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيعذراء نصر شالل فرج47911422422002104

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاتن محمد رسن نعمه47921422422002108

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمة حسام خليل ابراهيم47931422422002110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمة رعد نعيس حايط47941422422002112

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمة رياض شباط حسين47951422422002113

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عالء منديل كامل47961422422002121

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفضيله غالب مهدي حمود47971422422002123
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيكوثر مايح جميل ناصر47981422422002126

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيكوثر ناظم ريسان كانوص47991422422002127

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم عزت كاظم محسن48001422422002129

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمنار اياد كاظم بصل48011422422002133

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينادين ضياء هادي كريم48021422422002135

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينور جاسم كاظم غازي48031422422002146

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيهاله مهدي حمزه مالح48041422422002148

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم536.0076.57اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيهدى عصام احمد علي48051422422002152

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيوجد حامد سفيح عجرش48061422422002156

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيودق سلمان طه مسعود48071422422002157

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياثمار سلمان داود سلومي48081422422003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياصاله اسماعيل حسن حسين48091422422003007

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيامل صباح داود احمد48101422422003009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياميمة لؤي عبد الوهاب خلف48111422422003012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايمان غازي ناصر حسون48121422422003016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه جبار خلف محمد48131422422003018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيبراء عماد عيسى مدرع48141422422003021

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك محمد حمزه احمد48151422422003026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك مشتاق حامد مسير48161422422003028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك هيثم ناصر حسين48171422422003030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيجنات احمد حمد عبيد48181422422003031

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيداليا سعد عبد الرحمن عبد هللا48191422422003032

كلية الطب/جامعة االنبار699.0099.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيديار حامد علي جواد48201422422003038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيديانا كريم هوبي محيسن48211422422003039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى580.0082.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرؤى رياض احمد حسين48221422422003041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرانيا علي عكال مطلك48231422422003043

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرسل ظافر خلف لفته48241422422003048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرسل عالوي ناصر علي48251422422003049

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرفل لطيف عبد الحسين مصبح48261422422003055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرقيه سلمان عبد الهادي مناحي48271422422003057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرونق عباس حمود عبيد48281422422003060

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرونق عمر محمد بحر48291422422003061

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيريام محمد جبار احمد48301422422003063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء اياد علي عبد الوهاب48311422422003065

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء سعد يونس غانم48321422422003068

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء قاسم طالب صبر48331422422003069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء قصي ضمير احمد48341422422003070

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينب سلمان محي سلمان48351422422003072

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره عامر سلمان خلف48361422422003073

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيسرى دعد عبد الحسن ادعين48371422422003079

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشمس علي فاضل عباس48381422422003084
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية619.0088.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشهالء حسن علوان كيطان48391422422003087

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيصفا دخيل محمد رشيد48401422422003090

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيصفا عباس عبد عون عباس48411422422003091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيضحى قدوري كامل قدوري48421422422003092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيطيبه فراس احمد بردي48431422422003095

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعال حامد كاظم زنيد48441422422003096

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعال حسن صبار كامل48451422422003097

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغفران ستار كاظم حبيب48461422422003100

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفاطمة جمال فاضل مشيوخ48471422422003102

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفرقان عباس علي عبد48481422422003107

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفرقان عباس محمد سلمان48491422422003108

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيكوثر عامر حاتم زيدان48501422422003111

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيلجين مبدر حمود حمزه48511422422003115

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيليلى معمر خلف لفته48521422422003116

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم غسان عدنان محمد48531422422003118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم مصعب ابراهيم كاظم48541422422003121

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمالك صدام حسين داغر48551422422003124

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية669.0095.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمنى درع حامد مطلك48561422422003126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيميسم رائد وهيب محمد48571422422003129

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبراس حامد ابراهيم ناصر48581422422003137

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينهى ثامر حمود سلوم48591422422003139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد السادة ابراهيم48601422422003143

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهبه صالح صبار خلف48611422422003153

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهبه نبيل طاهر عباس48621422422003154

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهند وسام سعد مزهر48631422422003157

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيوجدان حسين عباس مشجل48641422422003158

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيدينا كريم محمد عبد48651422422003162

كلية الزراعة/جامعة واسط442.0063.14ثانوية حطين للبناتاحيائياالء عباس محي داود48661422422004004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية حطين للبناتاحيائيبلسم ناصر احمد حسين48671422422004008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية حطين للبناتاحيائيجنات نصير كاظم مجلي48681422422004010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية حطين للبناتاحيائيحنين عباس ثجيل عيسى48691422422004012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية حطين للبناتاحيائيحوراء لؤي جاسم عليوي48701422422004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية حطين للبناتاحيائيسارة جبار موسى علوي48711422422004027

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية حطين للبناتاحيائيسمر علي سلومي مغير48721422422004028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية حطين للبناتاحيائيشهد حازم عاصي كاظم48731422422004029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبة ماهر عبد الكاظم فزع48741422422004033

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمة علي حسين ناصر48751422422004037

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمة نبيل كريم عبد الرضا48761422422004038

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0091.57ثانوية حطين للبناتاحيائيمروه وليد خالد علوان48771422422004040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم حسن ياس كاظم48781422422004042

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم علي فزع جبر48791422422004044
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم قحطان ابراهيم علو48801422422004045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية حطين للبناتاحيائينور علي جبر مبارك48811422422004049

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية حطين للبناتاحيائيورود علي مطلك خميس48821422422004052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية االبتهال للبناتاحيائيازهار حيدر كاظم نثير48831422422005001

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية االبتهال للبناتاحيائيايه اياد جبار قدوري48841422422005003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين ابراهيم محمد علو48851422422005007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين زيدان خليف عبد علي48861422422005008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبنين علي زامل عذيب48871422422005010

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك علوان لفته نايف48881422422005013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك علي عبد جازع48891422422005014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك قاسم كاظم غازي48901422422005015

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء زيدان خليف عبد علي48911422422005016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية االبتهال للبناتاحيائيرفل برزان حسن علي48921422422005019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء حسن كشيش شايش48931422422005025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء رشيد ربيع عبيد48941422422005026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء شامل جاسم حسن48951422422005027

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الحسين خضير48961422422005028

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء عالء فالح عبد48971422422005029

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى577.0082.43ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب بشار عكار حسن48981422422005031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق عبد سوادي48991422422005035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينه مهند كريم حمد49001422422005037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسجى جمعه جابر خشان49011422422005040

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية586.0083.71ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه خليل محمد عطيه49021422422005048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه رياض محسن عواد49031422422005050

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه فاضل زاير مسلم49041422422005055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية االبتهال للبناتاحيائيلمياء عبد الحسين خيون معيلف49051422422005059

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل552.0078.86ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمروه باسم محمد وايد49061422422005060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمريم طارق هاشم كاظم49071422422005062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمنار حيدر رحمان محسن49081422422005064

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية االبتهال للبناتاحيائينور عدنان هاشم محمد49091422422005070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية فدك للبناتاحيائيآيه حسن جابر عوده49101422422006002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية فدك للبناتاحيائيالبتول عباس فاضل حمزة49111422422006006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية فدك للبناتاحيائيام البنين حسين عبد الرزاق خلف49121422422006008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية فدك للبناتاحيائيايه جاد حسين بكر49131422422006014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية فدك للبناتاحيائيايه سامي حميد عواد49141422422006016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية فدك للبناتاحيائيآيه عالء حسين جعاز49151422422006018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية فدك للبناتاحيائيجنه عالء كاظم عسر49161422422006031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية فدك للبناتاحيائيجوان محمد عبد المحسن علي49171422422006032

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية فدك للبناتاحيائيحنين حمود هديد ناصر49181422422006034

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت433.0061.86اعدادية فدك للبناتاحيائيحنين يوسف حميد جاسم49191422422006035

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء اركان سعدون مطير49201422422006037
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء رعد ناجي سرهيد49211422422006038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء عقيل وحيد سيد49221422422006040

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين566.0080.86اعدادية فدك للبناتاحيائيخلود مهند صباح حسن49231422422006043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية فدك للبناتاحيائيدعاء ابراهيم رزاق تقي49241422422006044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية فدك للبناتاحيائيدعاء هادي عليوي عامر49251422422006046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية فدك للبناتاحيائيرانيه عدنان محمد عباس49261422422006049

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية فدك للبناتاحيائيرانيه هاني زويد عليعل49271422422006050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية فدك للبناتاحيائيرحمه عدنان رزاق خلف49281422422006051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل حمزه هالل جاسم49291422422006054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل علي جاسم محيسن49301422422006055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل نزار صبيح وادي49311422422006057

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية فدك للبناتاحيائيرغد عاصم كريم حسين49321422422006059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية فدك للبناتاحيائيرفل حيدر حسن كاظم49331422422006060

كلية الطب/جامعة ميسان697.0099.57اعدادية فدك للبناتاحيائيرفل غانم عبد النبي صبر49341422422006061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء ارقم داود عباس49351422422006069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء بشار حسين صادق49361422422006070

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء حسن كمون زهير49371422422006072

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء حسين ناهي عبود49381422422006073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء سعدي هتاف مغير49391422422006074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء عباس جمعه داود49401422422006075

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء علي عداي حريز49411422422006079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء فريد هاشم موزان49421422422006081

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء كريم سوادي كلخان49431422422006083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء محسن سلمان حسين49441422422006085

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء محمد حسين كاظم49451422422006086

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء مرتضى كاظم مجيد49461422422006087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء منير رشيد علي49471422422006088

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء هشام سلطان ابراهيم49481422422006089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب علي عبد الخالق كاظم49491422422006094

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب فاضل علوان خلف49501422422006095

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب فالح حسن عوده49511422422006096

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية687.0098.14اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب كامل فاهم عبد49521422422006098

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية فدك للبناتاحيائيساره احسان محمد حسين49531422422006103

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية فدك للبناتاحيائيسكينه باسم ابراهيم جاسم49541422422006107

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبه احمد حسن عطيه49551422422006110

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية فدك للبناتاحيائيطيبه زهير فاضل محمد49561422422006112

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي سبتي49571422422006119

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه صالح علي سلمان49581422422006122

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمه هادي اسماعيل ياسين49591422422006125

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية فدك للبناتاحيائيفرح عصام جاني روضان49601422422006127

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم زهير بدر ابراهيم49611422422006135
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم ضياء سالم محمد49621422422006136

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم علي جميل خلباص49631422422006139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية فدك للبناتاحيائيمالك ابراهيم مصطفى مرزوق49641422422006144

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0070.43اعدادية فدك للبناتاحيائيمالك علي مهدي ارحيمه49651422422006146

كلية الزراعة/جامعة واسط433.0061.86اعدادية فدك للبناتاحيائيمنتهى احمد ناجي رحيم49661422422006148

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية فدك للبناتاحيائيميرا ميثاق احمد عباس49671422422006151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية فدك للبناتاحيائينجمه ساطع محمد يونس خضر49681422422006156

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية فدك للبناتاحيائينور الهدى احمد هادي صالح49691422422006160

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية فدك للبناتاحيائينور الهدى حسن مكصد محمد49701422422006161

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية فدك للبناتاحيائينور الهدى ناصر ناصر جاسم49711422422006163

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية فدك للبناتاحيائينور حميد مجي فرحان49721422422006168

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية فدك للبناتاحيائينور محمد خضير عباس49731422422006171

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة475.0067.86اعدادية فدك للبناتاحيائيهاجر عباس عادل عوده49741422422006173

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية فدك للبناتاحيائيهدى اسعد داخل فليح49751422422006175

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية فدك للبناتاحيائيهدى ستار هاني عبيد49761422422006176

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية فدك للبناتاحيائييقين ابراهيم رزاق تقي49771422422006180

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية فدك للبناتاحيائيفرقان احمد كامل العيبي49781422422006182

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0079.00 تموز للبنات14ثانوية احيائيآيات محمد حسن نظام49791422422007001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14 تموز للبنات14ثانوية احيائياريج عادل عبد المجيد بطي49801422422007003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14 تموز للبنات14ثانوية احيائيامنة حسن هاشم مطشر49811422422007008

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14 تموز للبنات14ثانوية احيائيبنت الهدى رشيد سالم رشم49821422422007012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29 تموز للبنات14ثانوية احيائيتقى معتز اسماعيل خليل49831422422007015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0054.29 تموز للبنات14ثانوية احيائيديانا عادل احمد محمد49841422422007022

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57 تموز للبنات14ثانوية احيائيرسل محمد قاسم جعفر49851422422007027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0073.29 تموز للبنات14ثانوية احيائيرون مصطفى جبار رضا49861422422007032

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29 تموز للبنات14ثانوية احيائيزهراء تحسين حسن مطلك49871422422007034

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43 تموز للبنات14ثانوية احيائيزهراء حسن قوربان خداداد49881422422007035

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00 تموز للبنات14ثانوية احيائيزهراء كريم حسن علي49891422422007039

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573.0081.86 تموز للبنات14ثانوية احيائيزهراء موحان هاشم ثعلب49901422422007042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00 تموز للبنات14ثانوية احيائيزينب حيدر حامد حبيب49911422422007045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية536.0076.57 تموز للبنات14ثانوية احيائيساره حسين جبر شده49921422422007051

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية634.0090.57 تموز للبنات14ثانوية احيائيساره رشيد هاشم جبار49931422422007052

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14 تموز للبنات14ثانوية احيائيسجى جاسم مخرب ناصر49941422422007054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29 تموز للبنات14ثانوية احيائيشيماء رعد عبد الزهره جاسم49951422422007057

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43 تموز للبنات14ثانوية احيائيصفا باسم عبد هللا حمودي49961422422007058

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية565.0080.71 تموز للبنات14ثانوية احيائيصفا سعد حسن محسن49971422422007059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57 تموز للبنات14ثانوية احيائيصفا مهدي حمزه شالل49981422422007060

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14 تموز للبنات14ثانوية احيائيطيبه خضير عباس قاسم49991422422007063

كلية اللغات/جامعة بغداد622.0088.86 تموز للبنات14ثانوية احيائيعال مرتضى عبد المحسن سيد50001422422007067

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية584.0083.43 تموز للبنات14ثانوية احيائيفاطمة حسام كاظم علي50011422422007071

كلية العلوم/جامعة ديالى577.0082.43 تموز للبنات14ثانوية احيائيفاطمه محمد حسين مطر50021422422007072
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة623.0089.00 تموز للبنات14ثانوية احيائيفرح فالح حسن محمود50031422422007074

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم529.0075.57 تموز للبنات14ثانوية احيائيلبنى حسن محمد داخل50041422422007075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71 تموز للبنات14ثانوية احيائيليلى طالب جبار هادي50051422422007076

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57 تموز للبنات14ثانوية احيائيمريم باسم علي خريسان50061422422007078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29 تموز للبنات14ثانوية احيائينور الهدى علي اسماعيل كاظم50071422422007095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43 تموز للبنات14ثانوية احيائينور محمد كاطع سعيد50081422422007098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86 تموز للبنات14ثانوية احيائينورهان نوفل محمد عبد الرضا50091422422007100

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71 تموز للبنات14ثانوية احيائيهاجر علي حمد عبد الحسين50101422422007101

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية699.0099.86 تموز للبنات14ثانوية احيائيهدى كاظم عبد الصاحب محسن50111422422007102

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية سومر للبناتاحيائياديان قاسم سعيد طاهر50121422422008004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية سومر للبناتاحيائياشورينا سامي يوسف دانيال50131422422008007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية سومر للبناتاحيائياالء خالد عبد الكاظم عليوي50141422422008008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية سومر للبناتاحيائيام البنين صاحب عبد هللا ورور50151422422008010

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية سومر للبناتاحيائيامنه جليل مير حسن50161422422008012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية سومر للبناتاحيائيانفال محمد فخري عبد الرحمن50171422422008013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية647.0092.43ثانوية سومر للبناتاحيائيايات جامل جواد كاظم50181422422008014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية سومر للبناتاحيائيايات جعفر عبيد خضير50191422422008015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية سومر للبناتاحيائياية عامر عبد المحسن خضير50201422422008016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية سومر للبناتاحيائيايه هيثم سبهان محسن50211422422008020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية سومر للبناتاحيائيبتول رحيم فليح حسين50221422422008022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية سومر للبناتاحيائيبتول مهند مناتي فليح50231422422008023

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية سومر للبناتاحيائيبراء مرتضى عباس عبود50241422422008026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية سومر للبناتاحيائيبنت الهدى احمد عبد الزهرة كريم50251422422008027

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية سومر للبناتاحيائيبنت الهدى عباس عبد العزيز علي50261422422008028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية سومر للبناتاحيائيبنين كمال حميد عبعوب50271422422008033

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية سومر للبناتاحيائيبنين مؤيد اسماعيل عبيد50281422422008034

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29ثانوية سومر للبناتاحيائيبنين محمد جليب علوان50291422422008035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك شوكت سامي عبد العزيز50301422422008039

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك محمد قاسم غنو50311422422008043

كلية العلوم/جامعة النهرين609.0087.00ثانوية سومر للبناتاحيائيجنات باسم جلوب حمد50321422422008048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية سومر للبناتاحيائيدعاء هادي رشيد ليهوب50331422422008056

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية سومر للبناتاحيائيرانيا هشام مجيد زبون50341422422008059

كلية الطب/جامعة ميسان696.0099.43ثانوية سومر للبناتاحيائيرانيه هيثم عبد الكاظم دراغ50351422422008060

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية سومر للبناتاحيائيرحمه علي خضير صحن50361422422008061

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية سومر للبناتاحيائيرغد احمد عكيل مرشاك50371422422008063

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية سومر للبناتاحيائيرغد حسن جاسم محمد50381422422008064

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية سومر للبناتاحيائيرقيه حميد رشيد عباس50391422422008065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية سومر للبناتاحيائيرقيه رائد قاسم عباس50401422422008066

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية سومر للبناتاحيائيرقيه سلمان ماهر سلومي50411422422008067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية سومر للبناتاحيائيرند هديل عبد هللا دحام50421422422008075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء جمعه احمد زمان50431422422008077
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم507.0072.43ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء حسين نجم عبود50441422422008079

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء حميد صبري ياسر50451422422008080

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة549.0078.43ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء رائد حسن علي50461422422008082

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء علي عواد شنشول50471422422008085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عيدان50481422422008089

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء هيثم عبد الحسين حمود50491422422008094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب علي حميد عبعوب50501422422008098

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب هيثم عبد الحسين حمود50511422422008102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية سومر للبناتاحيائيزينه ناصر فرج ماضي50521422422008103

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية سومر للبناتاحيائيسازان احمد حسين حلبوص50531422422008105

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0069.43ثانوية سومر للبناتاحيائيسرور بركان مصطفى سعيد50541422422008107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية سومر للبناتاحيائيشهد رياض رحيم سلطان50551422422008110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبة سالم صالح عبد50561422422008113

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبه احمد كامل كاظم50571422422008114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبه فيصل غازي كاظم50581422422008115

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية سومر للبناتاحيائيعسل علي جالب فجر50591422422008118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة احمد محسن عوده50601422422008123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمه اثير عبد الواحد حاجم50611422422008124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمه داود سلمان عذيب50621422422008128

كلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمه رحيم فليح حسين50631422422008129

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمه سليم عبد الواحد عبد الباقي50641422422008130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة566.0080.86ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمه عباس جبار امين50651422422008132

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية سومر للبناتاحيائيكارمن وسام مجيد كطوف50661422422008136

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم صادق جوحي صحن50671422422008140

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم عباس رحمه جري50681422422008141

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم عالء ماهر سلومي50691422422008142

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم علي عاشور حمد50701422422008143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم محمد حسن عوده50711422422008144

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية سومر للبناتاحيائيمنار عبد المهدي عباس مطلك50721422422008150

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية سومر للبناتاحيائيمنى عصام لطيف علي50731422422008151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية سومر للبناتاحيائيمها محمود عبد الواحد طاهر50741422422008152

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية سومر للبناتاحيائيميريام كريم حسن هاشم50751422422008153

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية سومر للبناتاحيائينبا احمد رزيج كاظم50761422422008154

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية سومر للبناتاحيائينبا محمد حمزه حزيم50771422422008155

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية سومر للبناتاحيائينرجس باسم حسين يونس50781422422008158

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0091.86ثانوية سومر للبناتاحيائينرجس سعد خلف عويد50791422422008159

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية سومر للبناتاحيائينقاء محمد عبد االمير خضير50801422422008161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية سومر للبناتاحيائينور حسين شاكر خوشاب50811422422008167

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية سومر للبناتاحيائينور صباح عبد الكريم محمود50821422422008170

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية646.0092.29ثانوية سومر للبناتاحيائينورهان نجم عبد الزهره راضي50831422422008173

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية سومر للبناتاحيائيهاله ابراهيم خالد عبد الوهاب50841422422008176
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية سومر للبناتاحيائيهبة مشتاق خزعل جميل50851422422008177

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية سومر للبناتاحيائيهبه حمدان سوادي هاشم50861422422008178

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية سومر للبناتاحيائيهدى فاضل هادي كاظم50871422422008179

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية سومر للبناتاحيائييسر خليل جوده دبعن50881422422008183

كلية الطب/جامعة ذي قار699.0099.86ثانوية سومر للبناتاحيائييقين عبد الرحمن نايف كزار50891422422008184

كلية الصيدلة/جامعة القادسية689.0098.43ثانوية سومر للبناتاحيائييقين علي قاسم ابو الهني50901422422008185

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيابتهال حكيم ضمد زغير50911422422009002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية النعيم للبناتاحيائياستبرق نعمه عبد الرزاق حميد50921422422009005

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية النعيم للبناتاحيائياسماء قاسم عبد العالي كريم50931422422009007

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية النعيم للبناتاحيائياالء عاصي مهدي غريب50941422422009012

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيالق حيدر طالب عباس50951422422009014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيانعام حاتم صناة ظعن50961422422009020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيايالف راضي جبر كاظم50971422422009022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيايمان ثجيل عبد الحسن صالح50981422422009023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيايه احمد حسين ريه50991422422009025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيايه حسام قاسم فليح51001422422009028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيايه علي فرحان كاظم51011422422009032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيبركات صبر مطر محسن51021422422009038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيبنت الهدى عبد النبي محمد غضب51031422422009040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيبنين ستار جبار خزعل51041422422009043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيبنين ستار علي فرمان51051422422009044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيبنين غازي ياسين خلف51061422422009047

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيبنين مجيد سرحان فرحان51071422422009048

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيتبارك بشار حسن صالح51081422422009050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيتبارك ثابت سعدون زبيري51091422422009051

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيتبارك ماجد عبد بطوش51101422422009053

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيجنان حيدر خنيصر جبر51111422422009055

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيجنان رحيم ياسين خلف51121422422009056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيحنين علي راضي خليف51131422422009058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية النعيم للبناتاحيائيحواسم حزام منيت خضير51141422422009059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيحوراء عبد المحسن سالم محمد51151422422009062

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية النعيم للبناتاحيائيحوراء علي حميد داشر51161422422009063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيحوراء مهدي صالح فرج51171422422009068

كلية التمريض/جامعة بغداد689.0098.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيدعاء احمد علي طرفه51181422422009070

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيدعاء عبد كاظم حسين51191422422009074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيديار عاصي مهدي غريب51201422422009075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيرسل جالل عطوي عبود51211422422009077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيرقيه احمد هادي حسن51221422422009081

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء عادل عالوي غضبان51231422422009096

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء عباس غازي رحيمه51241422422009097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء عبد االمير زايد جارح51251422422009098
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا رزاق سليم51261422422009099

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء فالح حسن معيدي51271422422009101

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم خريبط51281422422009107

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء ناظم مرود عبار51291422422009108

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0088.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب احمد حسين علي51301422422009112

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب عبد باسم هاشم51311422422009122

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب علي ميس جلود51321422422009124

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيساره عادل عبد هللا لفته51331422422009132

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيسجى ابراهيم صالح علي51341422422009134

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيسجى رسن قاسم اسماعيل51351422422009137

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيشروق هاني حسن رومي51361422422009141

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيطفوف مالك عطوان موسى51371422422009148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيطيبه عباس حسن مطلق51381422422009152

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيعذراء كاظم جاسم عبد علي51391422422009158

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيغفران علي منعم محمد51401422422009162

كلية العلوم/جامعة سومر608.0086.86اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه باسم ناصر عبيد51411422422009164

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه جواد عبد الحسين صالح51421422422009165

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية620.0088.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه حسين علي هويرف51431422422009166

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه سالم شبوط خلف51441422422009172

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه كريم رحيمه عريبي51451422422009181

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه نعيم عطيه كعيد51461422422009184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيفرح احمد عبد منهل51471422422009186

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيقسمه علوان بريسم جوده51481422422009188

كلية اآلداب/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيكلثوم جمعه جعفر محمد51491422422009189

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيكوثر احسان صبيح كريم51501422422009190

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية النعيم للبناتاحيائيكوثر احمد هادي امانه51511422422009191

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيمروه شاكر جبار ياسر51521422422009195

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم سرحان نايف حسين51531422422009197

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم كاظم جاسم عبد علي51541422422009201

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم ناظم مرود عبار51551422422009203

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيندى عبد هللا هادي لفته51561422422009211

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية النعيم للبناتاحيائينرجس عبد الحسن بريس حسب51571422422009212

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية النعيم للبناتاحيائينرجس عبد علي كاظم معله51581422422009213

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية النعيم للبناتاحيائينرجس محمد كاظم اجبيشه51591422422009214

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية النعيم للبناتاحيائينور علي حسين داود51601422422009223

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية النعيم للبناتاحيائينورالهدى ناظم محسن فياض51611422422009225

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيهدى منعم عبد هللا محيسن51621422422009232

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية النعيم للبناتاحيائيوجدان عطيه سدخان جارح51631422422009235

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية النعيم للبناتاحيائيوداد علي طه شغيدل51641422422009236

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء علي صاحب ثجيل51651422422010003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية عائشة للبناتاحيائياسيل طالب حسن هاشم51661422422010005

232 من 126صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيايمان حميد فرج خضير51671422422010015

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية عائشة للبناتاحيائي-ايناس باسم عبد الرضا 51681422422010016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيايه حسين عباس شياع51691422422010018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيبتول وحيد محيسن غالي51701422422010022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيبنين سامي قاسم محمد51711422422010025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك سالم عبد الحسين محمد51721422422010032

كلية الزراعة/جامعة ميسان551.0078.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك علي حنون عرمش51731422422010033

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيجوري صادق عزيز فنجان51741422422010039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيحنين راغب نايف عبد الرضا51751422422010040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيحنين محمد رحيم كاظم51761422422010043

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء حقي اسماعيل نجم51771422422010046

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء عقيل حسين علي51781422422010049

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0069.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيرؤى محمد جبار عبود51791422422010051

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيرؤى يحيى باقر جالب51801422422010053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيرباب محمد علي اسماعيل51811422422010055

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين558.0079.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيرسل كريم صدام خريبط51821422422010062

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيروان سعد شابك ثجيل51831422422010072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء سلمان محيسن صيوان51841422422010079

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم كامل خلف51851422422010083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء عقيل ابراهيم مسعود51861422422010085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء علي جبار منشد51871422422010087

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم هاشم51881422422010093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب احسان جبار محسن51891422422010096

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب احمد حمود مساعد51901422422010097

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب اياد حمزه علي51911422422010098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم سيد51921422422010099

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب زوره كاظم هجير51931422422010100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيساره صالح جمعه نعمه51941422422010114

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيساره محمد غازي جويعد51951422422010115

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيسجى صالح جمعه نعمه51961422422010119

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيسحر حامد عبد الساده علوان51971422422010121

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيسرى عامر جابر كاطع51981422422010122

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيسوالف محمد كاظم جاسم51991422422010123

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيشهد طارق صدام دعيم52001422422010129

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين542.0077.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيصابرين عالء عباس مطلك52011422422010132

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيضحى جاسب راضي جلوب52021422422010133

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيضحى حسن تعيب معين52031422422010134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيضحى هادي احمد شنيشل52041422422010136

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيعذراء صادق حسون طعمه52051422422010148

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه احمد مظلوم حسن52061422422010153

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل محسن علوان52071422422010154
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه صباح حسن عيسى52081422422010159

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه ضياء رحيم هاشم52091422422010160

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه عدنان حسين سلمان52101422422010163

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه مهدي ساجت حمد52111422422010168

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيكوثر علي صباح حليحل52121422422010171

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيالرا مهند راشد نعمه52131422422010172

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيالرا نبيل عبد الحسن نصيف52141422422010173

كلية القانون/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيمروه لفته عنيد كاظم52151422422010176

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيمنار احمد سالم حليحل52161422422010190

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيمنتهى احمد مظلوم حسن52171422422010194

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيمنى بهاء توفيق نافع52181422422010195

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ انيس عبد النبي عبيد52191422422010197

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ كريم عبد باقر52201422422010199

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ يحيى رحيم محمد52211422422010200

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية عائشة للبناتاحيائينور الهدى ستار خلف عباس52221422422010205

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية عائشة للبناتاحيائينور الهدى صباح مهدي يوسف52231422422010206

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية عائشة للبناتاحيائينورهان حاتم كريم سلمان52241422422010217

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيهدى الزهراء علي كامل عبد52251422422010219

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيهدى جواد بلبل حمود52261422422010220

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيهدى سالم راضي صاحب52271422422010221

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيهديل عبد الرزاق ابراهيم شمشير52281422422010223

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية عائشة للبناتاحيائييقين راغب نايف عبد الرضا52291422422010226

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت648.0092.57اعدادية التسامح للبناتاحيائياستبرق ثامر رشيد سعيد52301422422012003

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية التسامح للبناتاحيائياسراء حمزه جاسم محمد52311422422012004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية التسامح للبناتاحيائياسراء رحيم محيبس دحام52321422422012005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية التسامح للبناتاحيائياسماء طارق فاضل موزان52331422422012008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم534.0076.29اعدادية التسامح للبناتاحيائيايه مهند ماجد خزعل52341422422012018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية التسامح للبناتاحيائيبتول صادق حسن مغنم52351422422012020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيبتول عبد الحسين جحيل جبر52361422422012021

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيبنت الهدى عادل عودة كريم52371422422012025

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيبنين بديوي حمزه عبيد52381422422012026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية التسامح للبناتاحيائيتبارك خالد احمد عبد الصاحب52391422422012030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيتميم علي جاسم محمد52401422422012037

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء علي عبد السادة جاسم52411422422012043

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيدانيه اياد عبد الجبار منصور52421422422012046

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيدعاء احمد مجيد ناصر52431422422012048

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيدعاء صباح عباس محمد52441422422012050

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية التسامح للبناتاحيائيرباب خضير لطيف محمد52451422422012052

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيرحمه باسم عدنان حمد52461422422012053

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29اعدادية التسامح للبناتاحيائيرحمه سمير عبد الرزاق عبد المجيد52471422422012054

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيرسل الرحمه محمد خالد نعمه52481422422012055
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كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيرسل محمد جواد كاظم52491422422012056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيرقيه نجيب صالح داود52501422422012059

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.0097.57اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء خالد داود حميد52511422422012064

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء خالد وليد عبد الكريم52521422422012065

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء سمير عبود كاظم52531422422012068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء نايف جريان سلطان52541422422012075

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط509.0072.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب جاسم علوي محيسن52551422422012081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب سهيل نجم كاظم52561422422012084

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب ضياء جواد عاشور52571422422012086

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب طالب عبد علي ضيف52581422422012087

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب عبد الزهره خلف صخي52591422422012088

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب علي فالح عبد الحسن52601422422012090

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيسرى ضياء محمد شلش52611422422012099

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0093.00اعدادية التسامح للبناتاحيائيشمس فالح حسن راضي52621422422012100

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية التسامح للبناتاحيائيشهد اديب محمد علي عبد الوهاب52631422422012102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيضحى شيرزاد طاهر محي52641422422012105

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية التسامح للبناتاحيائيطيبه لطيف نشمي حسين52651422422012109

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيغدير هيثم مسلم ميزر52661422422012113

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه رائد علي عادل52671422422012118

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه عادل فاخر محسن52681422422012121

كلية التمريض/جامعة تكريت649.0092.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه نجاح هادي عبد الصكبان52691422422012124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم بهجت محمد صالح ابراهيم52701422422012132

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم عمر مصدق عبد الجبار52711422422012137

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم مازن احمد عبيد52721422422012138

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيموج مهند قيس توفيق52731422422012141

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية التسامح للبناتاحيائيمينه طارق حسين حمد52741422422012144

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية التسامح للبناتاحيائينبا علي سلومي غلوم52751422422012149

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية التسامح للبناتاحيائينمارق هادي مطير جهلول52761422422012151

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى سجاد محمد علي52771422422012153

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى طالب محمد طاهر52781422422012154

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0083.29اعدادية التسامح للبناتاحيائينور عادل حكمان علي52791422422012158

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية التسامح للبناتاحيائينوران عبد الرزاق ابراهيم عبد52801422422012163

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية التسامح للبناتاحيائينوره رافد مخلف لطيف52811422422012164

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.0088.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيهيا عبد الواحد موسى عيدي52821422422012170

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية التسامح للبناتاحيائيورود غسان عبد الرسول عبود52831422422012171

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيياسمين عامر عبد هللا محمد52841422422012173

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية التسامح للبناتاحيائيياسمين فالح حسن عطيه52851422422012174

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل458.0065.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيابرار عالء عبد الحسين كريم52861422422013001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء ماجد حسن علي52871422422013002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيام البنين جالل جبار علي52881422422013003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول حيدر ثامر زامل52891422422013006
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيبشائر علي رشيد مجيد52901422422013007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنار باسم محمد خضر52911422422013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار493.0070.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين راهي طالب عزيز52921422422013009

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين ضياء حيدر هادي52931422422013010

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيجيهان ماهر كاظم علي52941422422013014

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين علي عباس حسين52951422422013015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين علي عبد العالي سعد52961422422013016

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء يسر علي يسر52971422422013017

كلية االعالم/الجامعة العراقية527.0075.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيديار شامل حميد مجيد52981422422013019

كلية طب االسنان/جامعة البصرة692.0098.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيديمه طارق رشيد كريم52991422422013020

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه حقي اسماعيل صادق53001422422013022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيروان محمد جعفر هوصان53011422422013027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء سنان مطشر غالي53021422422013032

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب علي جاسم حسان53031422422013034

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه عالء هادي ناجي53041422422013036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره فاضل جاسم حسن53051422422013038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره قاسم محمد عباس53061422422013039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيسبا طعمه عبد معيوف53071422422013042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد صالح مهدي علوان53081422422013048

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.0097.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد فالح ساجت مانع53091422422013049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد مهدي محمد صالح مهدي53101422422013050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيصفا عمار علي مهدي53111422422013052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى صالح مهدي خضير53121422422013053

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية الهدى للبناتاحيائيعبير ثامر عبد هللا جسام53131422422013056

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم519.0074.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد االمير هادي53141422422013060

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71اعدادية الهدى للبناتاحيائيليلى وطبان نصيف هندي53151422422013069

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم ابراهيم محمد عبد الحسين53161422422013070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم حسين سالم محسن53171422422013071

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم عالوي خضير عبد53181422422013074

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم منصور علي حسين53191422422013076

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم نصير عبد الرزاق ذياب53201422422013077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الهدى للبناتاحيائيموده مهند محمد محسن53211422422013083

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية الهدى للبناتاحيائينبا علي عبد العالي سعد53221422422013085

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الزهراء اكرم محمد علي مهدي53231422422013088

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى هاشم حسن محيميد53241422422013091

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الهدى للبناتاحيائينيفين ابراهيم محمود محمد53251422422013092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه احمد محمد عبد53261422422014002

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء علي اسد احمد53271422422014003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه عامر حسين علي53281422422014007

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيبدور امين عبد الفتاح امين53291422422014008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيبنين حيدر مهدي عبود53301422422014009
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قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك حسين اسماعيل حسين53311422422014011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.0096.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيحنين احمد حمادي احمد53321422422014015

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء مالك جاسم حسون53331422422014019

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيداليا احمد جاسم جواد53341422422014021

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيدعاء محمد جاسم محمد53351422422014024

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيديما اشرف قحطان عبد الكريم53361422422014026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد654.0093.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيدينا ضياء غائب ماهود53371422422014027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0089.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيرزان فراس ابراهيم صاحب53381422422014029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل سرمد سلمان فاضل53391422422014030

كلية القانون/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيرقيه سعد عبد الحمزه جابر53401422422014034

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيرند ليث هاني عبد الفتاح53411422422014035

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيريا وليد عبيد عبد الحسين53421422422014038

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب جعفر كاظم محسن53431422422014045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره عماد عدنان انور53441422422014047

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيسبا سعد نايف محمد53451422422014050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى جليل ابراهيم عبود53461422422014051

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيسرى سعد زيدان خلف53471422422014052

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0089.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيشدن يوسف حمود حمزه53481422422014054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس عبد الخالق احمد حمود53491422422014057

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيصافات كمال ادهم ظاهر53501422422014058

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبة مازن ثامر عبد العزيز53511422422014059

كلية القانون/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبه عدي مقداد جمعه53521422422014061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيف فرات صالح فرج53531422422014062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيعائشه خالد صالح مخيلف53541422422014063

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيعسل رائد عبد الجبار غائب53551422422014065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيعسل علي خالد عبد الرحمن53561422422014067

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت618.0088.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيعال عدي عبد االمير ابراهيم53571422422014068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيغسق محمد كاظم جبار53581422422014070

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيغفران اسامه ياسين عبد هللا53591422422014071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيغفران عادل ستار حسين53601422422014072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة حيدر حنين سلومي53611422422014073

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة عالء عبد علي53621422422014074

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة عوني حسين عنكوش53631422422014075

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه حيدر طالل جيجان53641422422014076

كلية التمريض/جامعة تكريت647.0092.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه طارق عبد الكريم جاسم53651422422014077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه عادل جواد عبد الهادي53661422422014078

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.0093.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه عادل فالح داغر53671422422014079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه محمد محمد علي53681422422014081

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيمآب اسامه عبد االله صالح53691422422014083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيماريا جاسم عبد هللا فليح53701422422014084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم سامي جاسم شنان53711422422014086
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قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم علي عبد داود53721422422014088

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0082.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم مضاء صبيح محمد سعيد53731422422014091

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم وجدي غازي علي53741422422014092

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيمسره خالد محمد خرنوب53751422422014093

كلية االثار/جامعة الموصل426.0060.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار عبد الستار عالوي داود53761422422014096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار محمد هاشم سامي53771422422014099

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا مصطفى سالم محمد53781422422014102

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ صالح سلمان ابراهيم53791422422014104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيندى محمد جمعه محمد53801422422014106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية دجلة للبناتاحيائينسرين ماجد جمعه رزوقي53811422422014107

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت668.0095.43ثانوية دجلة للبناتاحيائينمارق عباس احمد باقر53821422422014108

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية دجلة للبناتاحيائينور الهدى عمار عرب بداي53831422422014109

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية دجلة للبناتاحيائينور عادل جاسم نفاوه53841422422014110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه هللا جواد كاظم علي53851422422014113

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه حيدر خضر ظاهر53861422422014114

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه خليل خليفه صبر53871422422014115

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى اثير كاظم مهنا53881422422014116

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيهناء علي كصاب درباش53891422422014117

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين674.0096.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيياسمين سالم علي عباس53901422422014118

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية دجلة للبناتاحيائييسر داود سلمان لطيف53911422422014120

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية دجلة للبناتاحيائييسر دريد محمد علي عبد االمير53921422422014121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية دجلة للبناتاحيائييسر زيد محسن عبد عون53931422422014122

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيافنان شاكر احمد علي53941422422015002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيالهدى مدين عبد الحسن دعيج53951422422015004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايمان عباس حسون علوان53961422422015007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايمان عباس حميد جاسم53971422422015008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايناس قاسم جبار هاشم53981422422015009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايه عبد الستار كريم جواد53991422422015012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايه يعرب جهاد الدين حسون54001422422015013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبراق قائد قيس عبد54011422422015015

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية681.0097.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبنين حيدر هدام جبر54021422422015018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبنين مؤيد شاكر محمود54031422422015021

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبيداء ياسر طارق ناصر54041422422015022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيتبارك ضياء فاضل هاشم54051422422015024

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيثريا وليد عباس محمد54061422422015026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيحوراء علي محمد كامل54071422422015033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية ام القرى للبناتاحيائيخديجه عثمان عالوي محمد54081422422015036

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية ام القرى للبناتاحيائيدانيه ادهم جليل عاصي54091422422015037

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء647.0092.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيدنيا سلمان داود سلمان54101422422015041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيربى نصير مهدي تيموز54111422422015044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرقية عادل عباس ناصر54121422422015049
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزهراء سمير غازي حسين54131422422015055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزهراء ماجد داود حسين54141422422015060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينب صفاء حسين جفال54151422422015063

كلية التمريض/جامعة الكوفة666.0095.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينب طارق مهدي نوري54161422422015064

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسرور المصطفى شاهر عبد الستار عبد الواحد54171422422015073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشهد جمال جوده سليم54181422422015077

كلية اللغات/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق عبد الستار عبد54191422422015079

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبه رزاق كريم ضالل54201422422015084

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم687.0098.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبه عدي علي جواد54211422422015085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيف محمد داود محمود54221422422015086

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت653.0093.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء مهند سامي عبد الحسن54231422422015091

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه وائل فاضل حسين54241422422015097

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيلينا ستار محمد نصيف54251422422015099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم احمد خضير عباس54261422422015102

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم باسم رمح مناع54271422422015103

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم باسم هادي رشيد54281422422015104

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم حيدر سعيد فليفل54291422422015106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمسره حسن كسار خنجر54301422422015109

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيميالد ابراهيم عزيز حسن54311422422015115

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور الهدى سراج منير عبد54321422422015129

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور رعد جاسم سالم54331422422015130

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0085.71اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور ضياء نصيف جاسم54341422422015131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهدى صباح هاشم عباس54351422422015137

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهديل ناصر حسين علوان54361422422015141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهند علي مهدي كاظم54371422422015142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهند محمد عبد علوان54381422422015143

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيآيات وسام عبد الزهره عبد هللا54391422422016002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية الزهور للبناتاحيائياديان جاسم محمد سعيد جاسم54401422422016004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الزهور للبناتاحيائياسراء قاسم حمادي ثامر54411422422016005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية الزهور للبناتاحيائياماني حسام الدين فائق عباس54421422422016007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيايالف سعد جميل هاشم54431422422016009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه اياد رسمي حسين54441422422016010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى555.0079.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه حيدر جمال محسن54451422422016011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه عبد الساده عريبي زغير54461422422016012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيبراء فائز جادر خادم54471422422016016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك عبد الزهرة هاشم نتيشه54481422422016021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيتقى محمد عبد الحسين محمد54491422422016024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيتمارا هاشم محمد حبش54501422422016025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيجمانه حيدر سالم جاسم54511422422016026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيجنات رعد ضاوي عبد الحسن54521422422016027

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء صفاء حميد مجيد54531422422016030
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيدينا عادل جواد كاظم54541422422016032

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل مالح حسن عليوي54551422422016036

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت511.0073.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيرفل اكرم كيطان عبد54561422422016038

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء حاكم رشيد عبد54571422422016044

كلية االعالم/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء حامد رضا عبد هللا54581422422016045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء نبيل حمد خليل54591422422016051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب هيثم فليح حسن54601422422016055

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره عباس راشد شبوط54611422422016056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره محمد علي حمود54621422422016057

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الزهور للبناتاحيائيسما نعمان منذر عبد الرزاق54631422422016058

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيسنار مهند محمد مطلب54641422422016059

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة فيصل جابر العيبي54651422422016067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة كاظم جواد كاظم54661422422016068

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمة كريم الفي محل54671422422016069

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حسين انور مجمان54681422422016072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حميد حاكم احمد54691422422016074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم اكرم كيطان عبد54701422422016078

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم سعد علي حسن54711422422016081

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم مهدي صالح زيدان54721422422016085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم نبراس محمد عبد الرحمن54731422422016086

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنار مهدي لهيمص صيفي54741422422016088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنال ياسر مجيد فليح54751422422016089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ رعد حميد مرهج54761422422016092

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الزهور للبناتاحيائينداء الصدر رشيد مانع جبر54771422422016093

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الزهور للبناتاحيائينرجس طارق خليفة نصيف54781422422016094

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الزهور للبناتاحيائينسرين هاشم علي محمد54791422422016097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى مخلص جمعه كاظم54801422422016099

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الزهور للبناتاحيائينور حسين علي خماس54811422422016100

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الزهور للبناتاحيائينور كريم جساب حسين54821422422016105

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الزهور للبناتاحيائينور مرتضى سعيد ياسر54831422422016107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الزهور للبناتاحيائينور مهدي صالح عطية54841422422016108

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية الزهور للبناتاحيائينورا عمار اسعد مسلم54851422422016109

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية التاخي للبناتاحيائيآمنه خليل ابراهيم سلمان54861422422017001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية التاخي للبناتاحيائياخالص حسين علي مطر54871422422017002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية التاخي للبناتاحيائيالزهراء عبد الكريم جواد فرج54881422422017005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية التاخي للبناتاحيائيبنين علي عباس محمد54891422422017009

كلية الزراعة/جامعة القادسية464.0066.29ثانوية التاخي للبناتاحيائيرغده اثير زهير محمد54901422422017014

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية التاخي للبناتاحيائيرفل ناطق جعفر حسين54911422422017015

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء مهند محمد لفته54921422422017020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية التاخي للبناتاحيائيزينب احمد عباس رسن54931422422017023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية التاخي للبناتاحيائيطيبه لؤي طارق صالح54941422422017027
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قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية التاخي للبناتاحيائيطيبه ياسين مشحوت طاهر54951422422017029

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14ثانوية التاخي للبناتاحيائيفاطمه مصطفى عزيز جوده54961422422017031

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية التاخي للبناتاحيائيمريم العذراء قاسم غافل نعيش54971422422017032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية التاخي للبناتاحيائيمالك كريم جبار سهيل54981422422017035

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية التاخي للبناتاحيائيمنار حسن عبد علي حسن54991422422017036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية التاخي للبناتاحيائينور الهدى عباس سعيد عبد هللا55001422422017039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية الفضائل للبناتاحيائياسيل نوري موسى كاظم55011422422019001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين صادق حسين زيدان55021422422019006

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبنين صدام غازي سلمان55031422422019007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيحوراء كريم زاير حسين55041422422019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية الفضائل للبناتاحيائيحوراء موفق جابر غركان55051422422019015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرحمه حيدر حسين عنيد55061422422019017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم خنجر55071422422019019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء عماد عويد مسلم55081422422019020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب باسم حميد شريد55091422422019023

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب ستار ساري محمد55101422422019024

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب علي حسوني عطيه55111422422019025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب نجم مزهر عبد55121422422019028

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية الفضائل للبناتاحيائيسجى حسين عطيه جلود55131422422019031

كلية الزراعة/جامعة ميسان532.0076.00ثانوية الفضائل للبناتاحيائيغدير رعد دواي علوان55141422422019043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه خضير عبيد معيجل55151422422019044

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه محمد سالم وادي55161422422019047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيآيه طالب عارف يحيى55171422422020001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيافنان حسين قاسم محمد55181422422020002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيايمان علي جالل باقر55191422422020004

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء540.0077.14ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيرقيه رياض رضا محسن55201422422020010

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء ثامر رشيد محمد55211422422020012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء صباح انور عريبي55221422422020015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء علي غافل جبر55231422422020016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء علي محمود محمد علي55241422422020017

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب حسين هادي حميد55251422422020018

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب سامح صبحي عمران55261422422020019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب نصير حسين علي55271422422020021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم652.0093.14ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمنار حيدر محمد عيدان55281422422020023

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيازل سرمد عدنان حمزة55291422422021002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيتبارك ليث ياسين عباس55301422422021006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين جلوب55311422422021008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيحوراء محمد لفته حيدر55321422422021009

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيدانيا فرقد سمير محمد55331422422021010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيرفل جمال يوسف ناصر55341422422021013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيرقيه محمد مظلوم ردام55351422422021015
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزهراء مظفر سعد كزار55361422422021017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزهره رافع محمد خلف55371422422021018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزينب صفاء الدين محمد حبيب55381422422021019

كلية الصيدلة/جامعة بغداد697.0099.57ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيسبأ عادل محمد عيسى55391422422021021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيعذراء حسين سوط سابط55401422422021025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيغفران موفق عطا عرنوص55411422422021026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيفاطمه حيدر جاسم محمد55421422422021027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائينور معن صاحب عبيد55431422422021037

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيهبه ماجد فري عاريه55441422422021038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائييمامه ناظم خلف داود55451422422021040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0070.43ثانوية الضحى للبناتاحيائياسماء مصطفى رحيل عبيد55461422422023001

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيآيه عالء حسن موله55471422422023006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيرفل علي جبار عبود55481422422023014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء صالح حمزه حسن55491422422023020

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء طالب كاظم عوده55501422422023021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب عبد الحسين كزار ثجيل55511422422023027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الضحى للبناتاحيائيسارة حاتم عبد المحسن جاسم55521422422023029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيسماح عصام حنتوش عبد االئمه55531422422023031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيشمس ضياء عبد الزهره سلمان55541422422023032

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية635.0090.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيشهد اياد كاظم عفريت55551422422023033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيشهد عقيل كاظم لعيبي55561422422023034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاتن احمد علي فريد55571422422023037

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه ثامر زيدان خلف55581422422023038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه رائد ضياء عواد55591422422023041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه محسن جويد مهدي55601422422023042

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيفرقد سمير سويدان ناصر55611422422023048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيفلورنسا عماد دنحا بهنام55621422422023049

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية الضحى للبناتاحيائيمروه علي محمد علي55631422422023055

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم عباس مهدي حسين55641422422023060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عباس ذيبان55651422422023061

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل567.0081.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم عصام كوتاوي حسن55661422422023062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنى يوخنا هرمز بتو55671422422023068

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية الضحى للبناتاحيائيميار عصام مجيد كاظم55681422422023069

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية الضحى للبناتاحيائيمينا طالل رحيم بطرس55691422422023071

كلية الطب/جامعة نينوى698.0099.71ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الهدى وسام عليوي محيبس55701422422023072

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية الضحى للبناتاحيائيهمسة صباح علي زيدان55711422422023080

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00ثانوية الضحى للبناتاحيائيورود صفاء زكي بريسم55721422422023081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الضفاف للبناتاحيائياسماء نزار جاسم سعد55731422422024003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايات حسين عزال حمد55741422422024010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايمان سلمان حامد شبيب55751422422024013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايمان نعيم شبيب طه55761422422024015
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايه عبد هللا صعيب جبرة هللا55771422422024016

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى620.0088.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول حسين قاسم علو55781422422024017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول خليل صابر حمود55791422422024018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0072.86ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول عباس خضير جبر هللا55801422422024020

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبنين حسين مظهر عبد عون55811422422024023

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتبارك عدنان فليح حسن55821422422024026

كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0066.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتهاني جابر طالب محمد55831422422024027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحنين علي خزعل محسن55841422422024029

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحنين مصطفى هاشم علوان55851422422024030

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء جاسم حسين عليوي55861422422024031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء رزاق علوان زغير55871422422024033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء زمن صاحب عنصيل55881422422024034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء عباس زاير حمد55891422422024035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء فاضل عباس كاطع55901422422024037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيداليا عقيل علي خلوف55911422422024039

كلية القانون/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرقيه خليل كطل جابر55921422422024045

قسم المعادن-كلية هندسة المواد/جامعة بابل653.0093.29ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء جاسم حسين سعيد55931422422024047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء حسين عيدان تويه55941422422024050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن عبد عون55951422422024051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء خضير كاطع سعيد55961422422024052

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء محمد خفيف دويل55971422422024058

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء مشتاق قاسم حسن55981422422024060

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء نعيم جاسم مظلوم55991422422024061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء وليد خزعل محسن56001422422024062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهره حسين مرير عبد56011422422024063

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب باسم عويد كاظم56021422422024064

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب حسن عطيه سلطان56031422422024065

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية525.0075.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب علي خضير هجول56041422422024070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب ناظم رحم فارس56051422422024072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسجى حيدر خابر حيال56061422422024073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسجى علي عبود غانم56071422422024074

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيشهد حمود ناصر محسن56081422422024078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيعذراء سلمان حامد شبيب56091422422024084

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيغدير علي كيطان عواد56101422422024086

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس سردال جياد56111422422024087

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمة اياد محمد جودي56121422422024088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه حسين والي مطير56131422422024091

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه رزاق محسن خليف56141422422024094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه سامي دحام حسين56151422422024095

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت644.0092.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه شهيد كيطان عواد56161422422024096

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.0094.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه فالح هاشم عطيه56171422422024098
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قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية641.0091.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفرح احمد مجيد عبد الحسين56181422422024100

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيكوثر سعدون موسى عبد الساده56191422422024101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية الضفاف للبناتاحيائيلينا بهاء نوري كاظم56201422422024103

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمروه كاظم محسن كويطع56211422422024104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم صدام شامي ناصر56221422422024108

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0083.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم ياسر علي حسن56231422422024111

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائينرجس قيس حسون يوسف56241422422024117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الضفاف للبناتاحيائينهايه جميل هاشم عباس56251422422024118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائينور اسعد سهر يوسف56261422422024120

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهاله كريم شبيب طه56271422422024125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهدى رشيد سلمان سعيد56281422422024128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية الضفاف للبناتاحيائيوديان فاخر محسن شبوط56291422422024133

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائياثمار عماد عبد هللا فاضل56301422422026002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائياساور وهاب كامل صيهود56311422422026004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبراء عقيل حامد عوده56321422422026015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبنين عز الدين علي سالم56331422422026022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتبارك عبد الجليل ماهود خفي56341422422026025

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتبارك عالء احمد كريم56351422422026026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتبارك كريم غزاي صبيح56361422422026028

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائيجنات عبد هللا حسين لزام56371422422026031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحوراء كامل جمعه عبد56381422422026036

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرحاب ماجد سلمان مرزه56391422422026037

كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0060.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرسل سعد علوان حمود56401422422026038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0067.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيريام ثامر محمد ابراهيم56411422422026041

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزمن علي خزام علي56421422422026043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء احمد راضي جادر56431422422026044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء بهاء فرحان قاسم56441422422026045

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد هللا ابراهيم56451422422026048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء عمار حسين حمزه56461422422026049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0064.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء محسن تركي محسن56471422422026051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء نبيل عبد الرضا عباس56481422422026052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب رحيم عبد وزير56491422422026055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب عالء محمد حسين جواد56501422422026057

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب محمد هالل كاظم56511422422026059

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره عمار فيصل ماجد56521422422026061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسبأ كريم حسين خميس56531422422026064

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسرى عصام ابراهيم حسين56541422422026066

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشمس جالل غازي حيدر56551422422026070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيضي صفاء الدين علي مختاض56561422422026074

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم664.0094.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيغدير محمد هالل كاظم56571422422026081

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم505.0072.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائيغفران فاروق كريم احمد56581422422026084
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عامر جاسم ثامر56591422422026085

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه حارث عبد الكريم عباس56601422422026087

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محمود علي56611422422026088

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه هادي فريح بصروكي56621422422026093

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقبس طالب هندي عكاب56631422422026094

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية النزاهة للبناتاحيائيكوثر شهيد نوري ساجت56641422422026095

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيملك فراس اكبر محمد56651422422026099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور محمد غدير منادي56661422422026105

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهاله كامل محمد شبيب56671422422026108

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية المتميزاتاحيائيآن سرمد كاظم فرج56681422422027001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.9297.85ثانوية المتميزاتاحيائياديان عبد الرسول جاسم بدن56691422422027003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.7698.68ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق سعد قاسم محسن56701422422027004

كلية العلوم/جامعة بغداد653.8893.41ثانوية المتميزاتاحيائياسراء محمد قدوري خلف56711422422027005

كلية الطب/جامعة بغداد706.76100.97ثانوية المتميزاتاحيائياسراء ناظم نعيم حسن56721422422027007

كلية الطب/جامعة بغداد709.36101.34ثانوية المتميزاتاحيائيافنان عمار عباس حيدر56731422422027008

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86ثانوية المتميزاتاحيائياالء عائد عبد جعفر56741422422027009

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت627.0489.58ثانوية المتميزاتاحيائيام البنين علي عواد كاظم56751422422027010

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.76100.82ثانوية المتميزاتاحيائيام البنين فيصل سالم جبر56761422422027011

كلية الطب/جامعة بغداد706.28100.90ثانوية المتميزاتاحيائيام البنين محمد حوشان حمد56771422422027012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائيامنه احمد نصر نعمان56781422422027013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.9298.85ثانوية المتميزاتاحيائيامنيه جاسم محمد كريم56791422422027014

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.6890.24ثانوية المتميزاتاحيائيايات علي عبد الزهره حسن56801422422027015

كلية الطب/جامعة بابل703.84100.55ثانوية المتميزاتاحيائيايه هللا علي عبد المجيد ذياب56811422422027016

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيايه باسم زايد فاضل56821422422027017

كلية الطب/جامعة بغداد710.64101.52ثانوية المتميزاتاحيائيايه طارق زيدان كريم56831422422027018

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.9296.70ثانوية المتميزاتاحيائيايه عقيل علي مهدي56841422422027019

كلية اللغات/جامعة بغداد604.8086.40ثانوية المتميزاتاحيائيايه محمد موفق شهاب56851422422027020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.7699.68ثانوية المتميزاتاحيائيايه نزار محمد سعيد كاظم56861422422027021

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية المتميزاتاحيائيبان صيب شامل علوان56871422422027022

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70ثانوية المتميزاتاحيائيبتول عالء عمران ناجي56881422422027023

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه محمد مكي محمد56891422422027024

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.6899.81ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك باسم علي حسين56901422422027025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية571.0481.58ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حاتم عبد الرضا فرهود56911422422027026

كلية الطب/جامعة بغداد707.12101.02ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حازم محمد ميران56921422422027027

كلية الطب/جامعة نينوى696.2099.46ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك علي حسين رمضان56931422422027028

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.3691.34ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك مبين شناع سلمان56941422422027030

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0888.15ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك محمد نجاح جاسم56951422422027031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.76100.25ثانوية المتميزاتاحيائيتقوى صادق كاظم عبد الحسين56961422422027032

كلية الطب/جامعة االنبار696.5299.50ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه مصعب هادي مهدي56971422422027033

كلية التمريض/جامعة بغداد683.2897.61ثانوية المتميزاتاحيائيجنات باقر حميد نعيمه56981422422027034

كلية الطب/جامعة بغداد713.68101.95ثانوية المتميزاتاحيائيحنين عباس جاسم حسين56991422422027035
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.3298.62ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حسين عبد الجبار عيسى57001422422027037

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.2899.33ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء نصير علي حسين57011422422027038

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.9698.28ثانوية المتميزاتاحيائيخديجه عبد الناصر عزيز ناصر57021422422027040

كلية التمريض/جامعة تكريت641.8091.69ثانوية المتميزاتاحيائيداليا زياد طارق جميل57031422422027041

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0499.01ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه احمد عبد المناف محمد امين57041422422027042

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0497.29ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه حيدر ناصر ظاهر57051422422027043

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6498.23ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه طالب عبد الحسين علي57061422422027044

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.7697.82ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه محمد كريم مامه خان57071422422027045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.3283.47ثانوية المتميزاتاحيائيدنيا وليد حميد مجيد57081422422027046

كلية الطب/جامعة بغداد708.36101.19ثانوية المتميزاتاحيائيديمه عقيل كريم جمعه57091422422027047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية639.6891.38ثانوية المتميزاتاحيائيدينا محمد خليل سعيد57101422422027048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية640.3291.47ثانوية المتميزاتاحيائيرؤى تحسين علي دعيج57111422422027049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد639.8891.41ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه تحسين حسن عباس57121422422027050

كلية الطب/جامعة سومر696.7699.54ثانوية المتميزاتاحيائيرفل رائد كاظم ابراهيم57131422422027051

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.3292.76ثانوية المتميزاتاحيائيرفل قصي كريم حسن57141422422027054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.72100.82ثانوية المتميزاتاحيائيرفل نون كاظم شياع57151422422027055

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية689.2498.46ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه محمود عبد الزهره كاظم57161422422027056

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.4899.21ثانوية المتميزاتاحيائيرلى اسماعيل ابراهيم محمد علي57171422422027057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.68100.53ثانوية المتميزاتاحيائيرنا قتيبه حميد رشيد57181422422027058

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.52100.65ثانوية المتميزاتاحيائيرهف باسل محمد حسين57191422422027061

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية المتميزاتاحيائيروان امل خليل ابراهيم57201422422027062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية المتميزاتاحيائيروان حميد كريم عطا57211422422027063

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية المتميزاتاحيائيروان صالح حسن حافظ57221422422027064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المتميزاتاحيائيروان مظفر عبد اللطيف صالح57231422422027065

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية المتميزاتاحيائيروان ميالد رشيد عاجل57241422422027066

كلية الطب/جامعة بغداد710.68101.53ثانوية المتميزاتاحيائيرويده فوزي عبد الواحد حميد57251422422027067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.8072.69ثانوية المتميزاتاحيائيريام ثامر كريم عبد هللا57261422422027068

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.4899.50ثانوية المتميزاتاحيائيريم عقيل كريم جمعه57271422422027069

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.4088.49ثانوية المتميزاتاحيائيريم كريم حسين عباس57281422422027070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.92100.42ثانوية المتميزاتاحيائيريم مثنى طارق عبد الستار57291422422027071

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.60100.09ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء انس مالك عبد الهادي57301422422027072

كلية العلوم/جامعة بغداد640.6491.52ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسين ثاني جوده57311422422027073

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.7682.97ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حميد حسن كاظم57321422422027074

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين677.7696.82ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر حسوني سلطان57331422422027075

كلية العلوم/جامعة بغداد660.2894.33ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر حمزه علي57341422422027076

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.6891.53ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء وسيم فالح كاظم57351422422027077

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.52100.79ثانوية المتميزاتاحيائيزينب اياد علي راضي57361422422027079

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0499.72ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حسن فليح حسن57371422422027080

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.6899.24ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر حسين كريم57381422422027081

كلية الطب/الجامعة العراقية700.44100.06ثانوية المتميزاتاحيائيزينب طلعت كريم محمد57391422422027082

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0088.57ثانوية المتميزاتاحيائيزينب طه ياسين سيزخدا57401422422027083
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كلية الطب/جامعة ديالى698.5299.79ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عادل محمد عبيد57411422422027084

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.4890.07ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عالء نوشي خالد57421422422027085

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد صالح حمود57431422422027087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد مجيد يوسف57441422422027088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.8895.98ثانوية المتميزاتاحيائيسارة كمال ابراهيم احمد57451422422027089

كلية طب االسنان/جامعة بغداد700.92100.13ثانوية المتميزاتاحيائيساره حارث داخل محيسن57461422422027090

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية المتميزاتاحيائيساره عقيل صبيح غميس57471422422027092

كلية العلوم/جامعة بغداد647.3692.48ثانوية المتميزاتاحيائيساره قيس نعمه حسن57481422422027093

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية المتميزاتاحيائيساره محمد سالم رحيم57491422422027094

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية المتميزاتاحيائيساره محمد عبد المهدي اسماعيل57501422422027095

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.6897.81ثانوية المتميزاتاحيائيسمر عبد الصمد محمد ملك57511422422027096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية المتميزاتاحيائيشاهيناز حسام عبد الجبار حسون57521422422027097

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.2097.46ثانوية المتميزاتاحيائيشدن عالء مجيد عبد الستار57531422422027098

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.1690.02ثانوية المتميزاتاحيائيشمس احمد ناجي يعقوب57541422422027099

كلية اآلداب/جامعة بغداد555.6079.37ثانوية المتميزاتاحيائيشمس ساجد علي محمد57551422422027100

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69ثانوية المتميزاتاحيائيشمس سعد عبد الغني ديكان57561422422027101

كلية التمريض/جامعة الكوفة667.0095.29ثانوية المتميزاتاحيائيشهد رحمن شعيب عبود57571422422027103

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.2894.61ثانوية المتميزاتاحيائيصفا فراس ناطق يونس57581422422027106

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية المتميزاتاحيائيصفا نعمان ايمكه قاسم57591422422027107

كلية اآلداب/جامعة بغداد556.3679.48ثانوية المتميزاتاحيائيضحى زياد عبد كاظم57601422422027108

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.4485.06ثانوية المتميزاتاحيائيضي ماهر منجي هاشم57611422422027109

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.8091.69ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه صادق محمد جياد57621422422027110

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه فالح حسن علي57631422422027111

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.6095.51ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه محمد جبر طاهر57641422422027113

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.2096.74ثانوية المتميزاتاحيائيعال هيثم صاحب جاسم57651422422027114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.7289.53ثانوية المتميزاتاحيائيغادة ياسر علي حسين57661422422027115

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.9284.56ثانوية المتميزاتاحيائيغسق حسن عبد الزهره احمد57671422422027116

كلية العلوم/جامعة بغداد609.9687.14ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه اسعد عبد الرحيم سعد57681422422027118

كلية العلوم/جامعة بغداد620.6888.67ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه باسم دعير عبد هللا57691422422027119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.76100.54ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسنين محسن محمود57701422422027120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.1284.02ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر عياش مهدي57711422422027121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى624.7689.25ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر محمد جبر57721422422027123

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه صفاء عبد الحسين عبد الغني57731422422027124

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عبد االمير طاهر محمد57741422422027125

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية596.8085.26ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عمار موسى مكطوف57751422422027127

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.2491.03ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عمار ياسر مناحي57761422422027128

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.6899.38ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه غياض صابر عنبر57771422422027129

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه قاسم خالف كاطع57781422422027130

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.4895.64ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد صباح كرم57791422422027131

كلية العلوم/جامعة بغداد631.7290.25ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مرتضى جواد نعمه57801422422027132

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مصطفى جمال عباس57811422422027133
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كلية الطب/جامعة نينوى695.6499.38ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مصطفى محمد مهدي كاظم57821422422027134

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.6082.09ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه منتظر ياسين علوان57831422422027135

كلية الحقوق/جامعة النهرين610.2887.18ثانوية المتميزاتاحيائيفدك زهير علي عبد57841422422027136

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.6898.38ثانوية المتميزاتاحيائيفرح خيام ضياء عبد االمير57851422422027137

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.9690.42ثانوية المتميزاتاحيائيفرح عباس عبد سعدون57861422422027138

كلية الطب/الجامعة العراقية699.8499.98ثانوية المتميزاتاحيائيفرقان اسعد بدر محيبس57871422422027139

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.2894.75ثانوية المتميزاتاحيائيقمر الزمان عمار مهدي عبد57881422422027140

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.8097.83ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر رياض زيدان عاكول57891422422027141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.4071.91ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر علي عبد الحسن قاسم57901422422027142

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14ثانوية المتميزاتاحيائيالرا سلوان جون داود57911422422027143

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد616.3288.05ثانوية المتميزاتاحيائيمرام مازن حسن نصيف57921422422027144

كلية التمريض/جامعة ميسان657.8093.97ثانوية المتميزاتاحيائيمرسلين حسام كاظم رسن57931422422027145

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99ثانوية المتميزاتاحيائيمروه هشام محسن علي57941422422027146

كلية الطب/الجامعة العراقية700.36100.05ثانوية المتميزاتاحيائيمريانا علي عبد الحسين شنته57951422422027147

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى642.4891.78ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد حسين محمود57961422422027148

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ثامر اموري هاشم57971422422027149

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حيدر صباح عبد االمير57981422422027150

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.7699.25ثانوية المتميزاتاحيائيمريم رعد جعفر صادق57991422422027152

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.9297.13ثانوية المتميزاتاحيائيمريم زياد محمد وهيب58001422422027153

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.4499.92ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سعد زكي عبد القادر58011422422027154

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد519.2474.18ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عمر نهاد جهاد58021422422027155

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.84100.98ثانوية المتميزاتاحيائيمريم قيس احمد حسن58031422422027156

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.1285.59ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد علي حسن محسن58041422422027157

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.6894.81ثانوية المتميزاتاحيائيمريم وئام نعيم رحيم58051422422027161

كلية العلوم/جامعة بغداد649.5292.79ثانوية المتميزاتاحيائيمريم وسام صفاء رشيد58061422422027162

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.24100.32ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ياسر محمد جواد محمد رضا58071422422027163

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.8494.98ثانوية المتميزاتاحيائيمسره مثنى محمد رزوقي58081422422027164

كلية الطب/الجامعة العراقية700.84100.12ثانوية المتميزاتاحيائيمسرى قتيبه حسين احمد58091422422027165

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.2095.89ثانوية المتميزاتاحيائيمالك عباس الياس احمد58101422422027166

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.76100.11ثانوية المتميزاتاحيائيمالك علي كامل علي58111422422027167

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.2098.60ثانوية المتميزاتاحيائيمنار احمد ادهم عبد الهادي58121422422027168

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.6497.66ثانوية المتميزاتاحيائيمها عالء حامد حسن58131422422027169

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية المتميزاتاحيائيميرنا خالد عزيز منصور58141422422027170

كلية الطب/جامعة الفلوجة704.88100.70ثانوية المتميزاتاحيائيمينا مصطفى خضير عباس58151422422027174

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.8499.55ثانوية المتميزاتاحيائيمينا مهند مروان علي58161422422027175

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.2094.31ثانوية المتميزاتاحيائيمينه صالح رحيمه عبيد58171422422027176

كلية الطب/جامعة بغداد711.52101.65ثانوية المتميزاتاحيائينادين ديار علي محمد58181422422027177

كلية الطب/جامعة بغداد707.88101.13ثانوية المتميزاتاحيائينبا ثامر فتحي محمد58191422422027178

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0896.87ثانوية المتميزاتاحيائينقاء غالب محسن راضي58201422422027179

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.20100.31ثانوية المتميزاتاحيائينور الحوراء انور محمود شكر58211422422027180

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6898.24ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى سالم خاجي عبيد58221422422027183
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كلية التمريض/جامعة كركوك665.5695.08ثانوية المتميزاتاحيائينور حسين علي ناصر58231422422027186

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14ثانوية المتميزاتاحيائينور حيدر هاشم عبد الرزاق58241422422027187

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.6099.37ثانوية المتميزاتاحيائينور فراس محمد زكي سبع58251422422027188

كلية العلوم/جامعة بغداد651.5693.08ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد جعفر كاظم58261422422027189

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.2093.17ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر محمد فيصل فريد58271422422027193

كلية العلوم/جامعة النهرين645.2492.18ثانوية المتميزاتاحيائيهبه حسن افتين عبد58281422422027194

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.8098.69ثانوية المتميزاتاحيائيهديل علي عبد الحسن جمعه58291422422027196

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.6094.94ثانوية المتميزاتاحيائيهديل فراس صدام عكله58301422422027197

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية651.0093.00ثانوية المتميزاتاحيائيهمسه مرتضى محمد كرم58311422422027198

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.5292.22ثانوية المتميزاتاحيائيهنا خالد دحام راضي58321422422027199

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى677.6096.80ثانوية المتميزاتاحيائيهند عماد احمد حمد58331422422027200

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85ثانوية المتميزاتاحيائيوئام فائق محمد عطيه58341422422027201

كلية الطب/جامعة بغداد713.92101.99ثانوية المتميزاتاحيائييسر علي شريف حسن58351422422027202

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائياسراء امير محمد يونس58361422422028002

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيافنان تحسين حميد حواس58371422422028004

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائياالء ايوب سلمان قادر58381422422028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيامنيه فالح مشاري مشجل58391422422028009

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيانعام معاذ حسان يونس58401422422028010

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبنين رفعت علي اكبر يونس58411422422028014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيجنات اسامه رضا حسن58421422422028016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيدعاء طالب حسن سبع58431422422028021

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيريهام ليث شاكر محمود58441422422028032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء جاسم جواد عبد58451422422028034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء حيدر فائز عبد الجبار58461422422028036

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء كاظم عوده خالوي58471422422028040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء لطيف رشيد عبد ولي58481422422028041

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم543.0077.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب ايسر علي احمد58491422422028045

كلية الزراعة/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب عبد االمير قاسم صفر58501422422028046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب عماد جليل عبد الكريم58511422422028047

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية573.2481.89ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب نجاح احمد محمد سعيد58521422422028048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسارة اركان مولود خنجر58531422422028049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسارة ساجد كتيب كاطع58541422422028050

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيساره علي عبد هللا حميد58551422422028052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيشهد يوسف عدنان محمد58561422422028054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيشيماء عصام داود صدوكن58571422422028055

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيضحى رافد عبد هللا حسون58581422422028057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيطيبه جميل ابراهيم جوامير58591422422028058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيطيبه خليل عبد الساده سلمان58601422422028059

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه زمن حسون شندي58611422422028064

كلية العلوم/جامعة النهرين591.1684.45ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد النبي عبد السالم58621422422028065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه غيث قاسم حسين58631422422028066
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية602.0086.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيليليان اياد عبد المجيد عاتي58641422422028070

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم محمد كريم حسين58651422422028075

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمنار ضياء نجم عبود58661422422028077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينور ثابت نعمان نوري58671422422028082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينور عالء ناصر حسين58681422422028084

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائياماني ليث يونس نوري58691422422029003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية561.0080.14للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيرحمه جواد كاظم زيدان58701422422029012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيزهراء جبار ابراهيم مزعل58711422422029014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيزينب امين جمعه زغير58721422422029018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد625.0089.29للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيسرى صفاء عبد الرزاق عبد الحسين58731422422029022

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيعذراء عالء محمود قاسم58741422422029025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0062.14للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيلينا حمزه كريم فليح58751422422029028

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيمراتب وليد خالد حسون58761422422029029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيمالك عماد غياض جبر58771422422029034

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0080.43للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيمنار رائد سمير داود58781422422029035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيمينا طالل علي حسين58791422422029038

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائينور عدنان عباس محمود58801422422029041

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائيآيه طه طالب محمد58811422422030001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86الثانوية الشرقية للبناتاحيائياسماء شكر محمود عبد علي58821422422030002

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86الثانوية الشرقية للبناتاحيائيريتا آرام ليون وارتان58831422422030014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزينب امير صباح شاكر58841422422030015

كلية اآلداب/جامعة بغداد556.0079.43الثانوية الشرقية للبناتاحيائيسما محمد اسماعيل عبد الكريم58851422422030020

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائيسهى محمد عزيز عبد الوهاب58861422422030021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29الثانوية الشرقية للبناتاحيائيسيماء اياد ابراهيم بشري58871422422030022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد509.0072.71الثانوية الشرقية للبناتاحيائيصفا احمد محمد سلمان58881422422030027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14الثانوية الشرقية للبناتاحيائيغفران جليل ابراهيم ناصر58891422422030029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك595.0085.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفاطمه غسان خيري عبد الرزاق58901422422030032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفاطمه مخلص حسين لفته58911422422030033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفاطمه يوسف عباس عبد النبي58921422422030034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفرح محمد نور خضر ثامر58931422422030035

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14الثانوية الشرقية للبناتاحيائيلبنى سعد علوان وادي58941422422030039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم جاسم خسرو علي58951422422030041

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمالك احمد عادل حلمي58961422422030048

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0079.14الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمنار رشيد شرهان محمد58971422422030049

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57الثانوية الشرقية للبناتاحيائيميار اركان حسن حسين58981422422030050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00الثانوية الشرقية للبناتاحيائينور اثير هاني حرز58991422422030055

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43الثانوية الشرقية للبناتاحيائيهبه سمير نجم عبد هللا59001422422030058

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57الثانوية الشرقية للبناتاحيائيياسمين محمد نبيل محمد59011422422030061

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية702.00100.29ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيايه محمود خنفس طرفه59021422422031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدنيا نبيل خليل علي59031422422031009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيرقيه صادق لعيبي عليوي59041422422031010
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسجى قحطان خليل محمود59051422422031016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسعاد مكرم لمعي عطا هللا59061422422031018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيضحى رافع عادل عارف59071422422031023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينرجس ستار جبر مريوش59081422422031032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينور بشار فيصل محمد59091422422031034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهنادي عائد حطاب خنياب59101422422031037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينبراس حسن عبد الهادي عبد العزيز59111422422031038

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيبان حسن علي كاظم59121422422032008

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيبتول ساجد سفيح عجرش59131422422032009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيبنين منذر صبر سرحان59141422422032011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيتبارك جواد العيبي كاظم59151422422032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية443.0063.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيجمانه عدي محسن علي59161422422032016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين هاشم59171422422032020

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيحوراء مجيد حميد ناصر59181422422032021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيداليا جاسم مظهر جميل59191422422032022

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيداليا علي عبد هللا محمد59201422422032024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية506.0072.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيدانيت جواد كاظم عبد الحسين59211422422032025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيدانيه محمد كريم صبح59221422422032026

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرسل حيدر كامل جواد59231422422032028

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيريام عبد العظيم عبد عاشور59241422422032033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء باسم صادق محمد59251422422032035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء جريح اعتيوي باهض59261422422032036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس رشيد59271422422032037

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء طعمه عبد االمير فرج59281422422032038

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد عوده59291422422032039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء محمد حنون كمر59301422422032040

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء محمد شاطي منصور59311422422032041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الوهاب داخل59321422422032042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء يوسف حامد منشد59331422422032043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزينب سعد سامي عبد هللا59341422422032045

كلية الطب/الجامعة العراقية699.0099.86اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزينب عصام حسين علوان59351422422032047

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزينب عقيل سبتي حاتم59361422422032048

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزينب موفق لفته داود59371422422032050

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسارة كريم علوان سالم59381422422032053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسجى سعدون ساهي محمد59391422422032056

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم520.0074.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسجى محمد طالب عبد هللا59401422422032058

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسولين هشام حسن احمد59411422422032060

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيشهد كريم محمد كريم59421422422032063

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيصبا عالء عبود جاسم59431422422032065

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيطيبه احسان عباس نكروز59441422422032069

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيطيبه احمد عبيد الفي59451422422032070
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قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه احمد بدن طالع59461422422032076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه احمد رشيد طاهر59471422422032077

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه احمد كاظم علي59481422422032079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه عدنان ناجي جابر59491422422032081

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه عيسى ابراهيم عكار59501422422032082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه محمد محمود محمد59511422422032084

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفرقان عمار حسين كريم59521422422032085

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم جمال محمود محمد59531422422032089

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.2479.18اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم ضياء محمد مريوش59541422422032090

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم عبد الستار كامل حسن59551422422032093

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم عبد الكريم قاسم فزع59561422422032095

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم محمد ابراهيم احمد59571422422032098

كلية العلوم/جامعة النهرين627.0089.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم مهدي صالح حميد59581422422032099

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمعصومه راشد عايد محمد59591422422032100

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة513.0073.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيميالد هيثم خلف مجيد59601422422032102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينبا احسان علي نعمه59611422422032103

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور الهدى احمد طارق عبد59621422422032107

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور صالح سالم عبيد59631422422032108

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور عبد اللطيف سعدي عبد اللطيف59641422422032110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور هشيار حسن احمد59651422422032111

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيآيات علي صالح شنته59661422422033002

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيآيه محمد علي عبد الخالق مهدي59671422422033007

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيآيه نصير عبد الهادي صالح59681422422033008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية الفداء للبناتاحيائياثمار منصور حبيب محمد59691422422033009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14اعدادية الفداء للبناتاحيائياسراء احمد عذاب خماس59701422422033012

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيافنان مظهر يحيى محمد رضا59711422422033017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيايام محمد عباس تايه59721422422033022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية الفداء للبناتاحيائياية عباس جاسم محمد59731422422033023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0062.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيبراء غازي حاتم جابر59741422422033030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيبنين هادي عبد النبي شلب59751422422033033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك ابراهيم ناصر مهدي59761422422033034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن داود بدر59771422422033035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيحوراء عماد سامي رحمان59781422422033043

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيرانيه عمار سالم حبيب59791422422033045

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين550.0078.57اعدادية الفداء للبناتاحيائيرغد سعد حميد ابراهيم59801422422033051

كلية طب االسنان/جامعة بغداد699.0099.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيرقيه مسلم ابراهيم جباره59811422422033055

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيرنين ايمن عبود محمد59821422422033057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيرنين رافد مجيد خليل59831422422033058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيريام علي لفته حسون59841422422033060

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء سعد ابراهيم جبر59851422422033063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء ميثم محمد موسى جواد59861422422033065
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كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب صالح جاسم عبد59871422422033071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب مهدي كريم عاصي59881422422033074

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب ناظم عبد الكاظم ظاهر59891422422033075

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب نجم عبد الحسين محمد59901422422033076

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب وسام محمد حسن59911422422033077

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينه ضياء فؤاد علي59921422422033078

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينه محمد حسين عباس59931422422033080

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيساره حميد عبد علي حبيب59941422422033081

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيسبا علي عباس محمد59951422422033082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيسجى جاسم ناصر جاسم59961422422033085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيسجى سمير جاسم محمد59971422422033086

كلية الصيدلة/جامعة بغداد699.0099.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيسحر عمار سالم حبيب59981422422033087

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيسداد حسن هادي سلمان59991422422033088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيشمس محمد جلو صالح60001422422033090

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيشهد عماد محمد كاظم60011422422033093

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيطيبه اياد نهاد محسن60021422422033097

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيعائشه رسول حمزه حميد60031422422033100

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيعال حسين هادي محمد60041422422033103

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيغادة كمال مصطفى صالح60051422422033105

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيغدير علي عبود موسى60061422422033107

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمة فؤاد جواد كاظم60071422422033109

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم635.0090.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي مطشر60081422422033112

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيفرح حيدر ثامر سرحان60091422422033120

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيفوزيه رياض سعيد يوسف60101422422033125

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الفداء للبناتاحيائيمرؤة كاظم غني حسين60111422422033127

كلية اآلداب/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيمروة سلمان جواد حسن60121422422033128

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم احمد صالح جاسم60131422422033129

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم حسن هادي سلمان60141422422033132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم مؤيد قاسم سالم60151422422033138

كلية القانون/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الفداء للبناتاحيائيميسره مثنى خالد عبد الرحمن60161422422033140

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيمالك سامر علي فيروز60171422422033141

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية الفداء للبناتاحيائيمنيرفا عباس نعيم خلف60181422422033145

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الفداء للبناتاحيائينبا حسين جبر بجاي60191422422033150

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية الفداء للبناتاحيائينبا عماد كاظم مرزه60201422422033152

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الفداء للبناتاحيائينور عبد الكاظم عبد الواحد حزام60211422422033166

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية الفداء للبناتاحيائينور علوان حسين مكطاف60221422422033167

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية الفداء للبناتاحيائينور محمد شناوه زياره60231422422033170

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الفداء للبناتاحيائيهبة محمد عباس نعمه60241422422033177

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية الفداء للبناتاحيائيهديل عقيل جبار عبد الرضا60251422422033180

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الفداء للبناتاحيائيهديل فاضل محمد حسون60261422422033181

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الصمود للبناتاحيائيتبارك عماد طاهر عبد60271422422034009
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية الصمود للبناتاحيائيرقية علي صبري محمد60281422422034015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء جاسم قاسم حسين60291422422034017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء ماجد حسن محمد60301422422034020

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء532.0076.00ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء محمد طالب فارس60311422422034021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء مصطفى حسن علوان60321422422034022

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت481.0068.71ثانوية الصمود للبناتاحيائيشيالن احمد اكرم جميل60331422422034026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الصمود للبناتاحيائيضحى عمار عبد الهادي صالح60341422422034029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية الصمود للبناتاحيائيفاطمة محمد احمد فاضل60351422422034034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية الصمود للبناتاحيائيليلى مجدي محمدي سليمان60361422422034036

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الصمود للبناتاحيائيميار جبار عبد المحسن جبار60371422422034037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الصمود للبناتاحيائينبأ عباس احسان ادهيم60381422422034040

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الصمود للبناتاحيائينرجس كاظم سعدون بدن60391422422034042

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الصمود للبناتاحيائينور حيدر عبد علي عودة60401422422034044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية الصمود للبناتاحيائيهبة محمد علي محسن فاضل60411422422034048

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية الصمود للبناتاحيائيهديل عمار شامل علي60421422422034050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية المهج للبناتاحيائيايات ستار حمود ضايف60431422422035002

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية المهج للبناتاحيائيايه خليل عاصي ثامر60441422422035008

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية681.0097.29اعدادية المهج للبناتاحيائيايه عاشور حلو جرى60451422422035009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى549.0078.43اعدادية المهج للبناتاحيائيايه فنر حسن صالح60461422422035011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية المهج للبناتاحيائيبنين عباس دعير عبد هللا60471422422035013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية المهج للبناتاحيائيبنين فاضل عواد كاظم60481422422035014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية المهج للبناتاحيائيبنين يوسف شريف عباس60491422422035015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية المهج للبناتاحيائيتبارك عيدان عور موسى60501422422035016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية المهج للبناتاحيائيتبارك قاسم حسن علوان60511422422035017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء احمد عبد علي سوباط60521422422035020

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء رافد عبد الرزاق صالح60531422422035022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء هادي جاسم اسماعيل60541422422035026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية المهج للبناتاحيائيديار جاسم هاشم فنجان60551422422035028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية المهج للبناتاحيائيدينه مهند حسين علي60561422422035029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء خضير محسن فارس60571422422035034

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء عباس غريب حمزه60581422422035037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء علي عصام ايدام60591422422035039

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء غازي فيصل فرحان60601422422035041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية المهج للبناتاحيائيزينب احمد موسى عبد المهدي60611422422035043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية المهج للبناتاحيائيزينب الكبرى مؤيد شاكر احمد60621422422035044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية471.0067.29اعدادية المهج للبناتاحيائيزينب فراس ناصر حسين60631422422035048

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية المهج للبناتاحيائيزينه رحيم كمر محيبس60641422422035051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية المهج للبناتاحيائيساره بدري شامخ زغير60651422422035053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية المهج للبناتاحيائيساره حسين ناصر حسين60661422422035054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية المهج للبناتاحيائيشمس سعدي ناصر خالطي60671422422035058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية المهج للبناتاحيائيشمس مثنى ثامر عبد هللا60681422422035059
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية المهج للبناتاحيائيشهد مالك مزهر محمد60691422422035060

كلية الطب/جامعة المثنى698.0099.71اعدادية المهج للبناتاحيائيضحى اياد مزيعل عذيب60701422422035061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية المهج للبناتاحيائيطيبه كامل طواش مطر60711422422035067

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية المهج للبناتاحيائيعسل فهد محمود عواد60721422422035069

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية المهج للبناتاحيائيفاطمه اسعد جمعه جبار60731422422035071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية المهج للبناتاحيائيفاطمه حسن جبار دكمان60741422422035072

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية المهج للبناتاحيائيفاطمه قاسم حامد ناموس60751422422035077

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المهج للبناتاحيائيفاطمه ماجد ابراهيم علوان60761422422035078

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية المهج للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم عليوي60771422422035081

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية المهج للبناتاحيائيكوثر ابراهيم قادر مجيد60781422422035084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية المهج للبناتاحيائيكوثر عدنان مطير دهيم60791422422035086

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية المهج للبناتاحيائيليلى احمد جواد شريف60801422422035090

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية المهج للبناتاحيائيمريم احمد رشيد خضير60811422422035091

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية المهج للبناتاحيائيمريم عبود حسين رميض60821422422035095

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية المهج للبناتاحيائينبأ احمد عبد الرضا عبد60831422422035101

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14اعدادية المهج للبناتاحيائينور احمد مهدي كريم60841422422035104

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية المهج للبناتاحيائينور الزهراء علي عبد النبي حنش60851422422035105

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية المهج للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد هللا منشد60861422422035106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية639.0091.29اعدادية المهج للبناتاحيائينور محمد مسلم انفيس60871422422035110

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين544.0077.71اعدادية المهج للبناتاحيائينور وليد عبد الرضا علوان60881422422035111

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية المهج للبناتاحيائيهدى محمد عبد محمد60891422422035113

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيازهار ضرغام مهدي جباره60901422422036001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه حارث عبد الجبار محمود60911422422036003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتيلما ليث صادق ابلحد60921422422036010

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيجيهان رشاد اكرم احمد60931422422036012

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم529.0075.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانيه ارسيالن صبري صادق60941422422036013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدينا احمد محسن ذباح60951422422036014

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل خضر فاضل محمود60961422422036015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه محمد حمدان حسون60971422422036019

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرنين علي علي كاظم60981422422036021

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروان نهاد انور محمد فائق60991422422036022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء مظفر صادق عبد االمير61001422422036024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد سماري61011422422036026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب حامد المندوه احمد61021422422036027

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشفق باسل محمد علي خلف61031422422036034

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيصفا طريف فاضل رحم61041422422036037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة فراس عبد الرزاق عبد الوهاب61051422422036042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد المهدي عباس61061422422036043

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد الجبار عبد61071422422036044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.8096.40ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه فريد محمد مهدي61081422422036045

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرح تحسين فالح حسن61091422422036046
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كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.2098.46ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرح عبد اللطيف احمد جاد هللا61101422422036047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرح محمد مجيد صالح61111422422036049

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيقمر محمد عدنان حسين61121422422036050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالنه رفعت محمود جراغ61131422422036052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيلينا منير جهاد احمد61141422422036054

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمروه علي حريزه عبد الحمزه61151422422036056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية581.0083.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم عز الدين مهدي حسن61161422422036057

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت569.0081.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم قاهر شاكر سلمان61171422422036058

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية600.0085.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك شهاب احمد موسى61181422422036059

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار ليث جبار حبيب61191422422036061

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد690.0098.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيميس حسن فالح محمود61201422422036063

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائينعمه هللا احمد سلمان علوان61211422422036064

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين689.0098.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور عمار فالح حسن61221422422036065

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائياديان هادي شنيف منخي61231422422037001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيأزل حيدر احمد مهدي61241422422037002

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائياستبرق علي معطي محمد رضا61251422422037003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيامنه عبد الرحمن عبد العباس علي61261422422037005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايات حيدر ناجي جاسم61271422422037006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه حسن هادي امين61281422422037008

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه غزوان عبد الوهاب راغب61291422422037011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0081.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك مثنى روكان راغب61301422422037013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك وسام عبد الرضا سكران61311422422037015

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيجمانة وسام خالد حسين61321422422037016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيدانية لؤي عبد االله محمد جواد61331422422037017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيديما سهم عمار عبد الرحيم61341422422037018

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرويدة صالح وحيد طاهر61351422422037025

كلية التمريض/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عبد الحسين61361422422037028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء وسام عبد هللا خليفه61371422422037030

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهد جميل خليل ابراهيم61381422422037033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه عامر هاشم عواد61391422422037037

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0092.43ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الكريم معن سلطان61401422422037039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حسين شويل عودة61411422422037041

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيلمى عماد عباس محل61421422422037049

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية653.0093.29ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمأسل فراس محمد حسن61431422422037050

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم زيد سعدون خليل61441422422037053

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم عبد الصاحب بدع شيحان61451422422037055

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم ياسر مزاحم نافع61461422422037060

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0088.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمسرة عبيده عدنان انور61471422422037061

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيموج زيد سعدون خليل61481422422037063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيميان مهند صفر محمد رضا61491422422037064

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيميريام محمد صبري عبيد61501422422037065
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمينا رعد فهد اسماعيل61511422422037067

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينبا صادق عبد الرسول عبد61521422422037068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينتاليا كامل محمد ديونك61531422422037069

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينرمين نبيل علي عبد الرحمن61541422422037071

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينور سعد حيدر نوروز61551422422037075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية641.0091.57ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينورهان غسان عدنان علي61561422422037076

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيافنان احمد صالح مهدي61571422422038003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيالزهراء احمد عبد االمير رشيد61581422422038004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيانوار محمد ابراهيم صابر61591422422038005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيايالف عبد الرضا محمود مرهج61601422422038007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0090.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيايالن عدنان ابراهيم محمد61611422422038008

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.8882.98ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه عبد الستار جابر سلمان61621422422038012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية606.0486.58ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه علي محمود عباس61631422422038013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة688.8898.41ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه عماد فتح هللا حمد هللا61641422422038014

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.4874.35ثانوية ايالف للبناتاحيائيبراق حميد داخل عاصي61651422422038016

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيتبارك الرحمن علي غركان جابر61661422422038018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيتقى عالء عبد الحسين جواد61671422422038022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.7681.68ثانوية ايالف للبناتاحيائيتقى علي حسين علي61681422422038023

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.8496.41ثانوية ايالف للبناتاحيائيجنه مهيمن موفق عبد الحسين61691422422038025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.4088.20ثانوية ايالف للبناتاحيائيحنان عقيل كاظم شنان61701422422038026

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.1290.87ثانوية ايالف للبناتاحيائيحنين احمد جعفر عنايه61711422422038027

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.4085.49ثانوية ايالف للبناتاحيائيحوراء حسين رمضان محمد61721422422038030

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية657.5693.94ثانوية ايالف للبناتاحيائيداليا عبد الناصر جاسم محمد61731422422038033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيدانيه رائد محمد سعيد كاظم61741422422038034

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيدانيه محمد كريم عبد الرضا61751422422038035

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيديما ميثم ثابت شهيد61761422422038037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيديمه ميثم فخري هادي61771422422038038

كلية الطب/جامعة بغداد711.60101.66ثانوية ايالف للبناتاحيائيربى ياسر لطيف كاظم61781422422038040

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42ثانوية ايالف للبناتاحيائيرحاب علي سلومي كيطان61791422422038041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيرحمة احمد طالب عبد الباقي61801422422038042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.4881.50ثانوية ايالف للبناتاحيائيرحمه عمر عبد الرزاق سلمان61811422422038043

كلية العلوم/جامعة بغداد607.7686.82ثانوية ايالف للبناتاحيائيرسل جميل مهدي صالح61821422422038044

كلية الطب/جامعة النهرين703.92100.56ثانوية ايالف للبناتاحيائيرغد غسان جالل الدين ابراهيم61831422422038045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.4498.63ثانوية ايالف للبناتاحيائيرفل صالح حسن طاهر61841422422038046

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيرقيه باسم حسن فالح61851422422038047

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيرقيه بسمان جواد عباس61861422422038048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيرقيه نهاد صالح محمد61871422422038050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.7698.97ثانوية ايالف للبناتاحيائيرواسي سعدي حاتم عبد61881422422038052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيريا عبد السالم هاشم رحمه61891422422038054

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيريام عماد صباح كريم61901422422038055

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيزرقاء اليمامه زياد صبحي عوده61911422422038057
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيزهراء حسن نعمه خلف61921422422038059

كلية الطب/جامعة نينوى696.3299.47ثانوية ايالف للبناتاحيائيزهراء نصير كاظم حسين61931422422038062

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.8099.26ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب اسامه جاسم محمد61941422422038063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0051.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب باسم عبد الرزاق حسين61951422422038065

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب رافد علي حسن61961422422038067

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب ناظم جاسم علوان61971422422038075

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيساره حيدر نجم مكي61981422422038078

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيساره فارس حازم حسن61991422422038079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيساندرا فائز لطفي محمود62001422422038080

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية609.2887.04ثانوية ايالف للبناتاحيائيسجود علي عوده صالح62011422422038081

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيسرور علي محمد جهاد62021422422038083

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيسنر موسى حميد كاطع62031422422038085

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيشمس اياد غازي كريم62041422422038086

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيشمس ثائر جاسم محمد62051422422038087

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيشمس مازن سليم رشيد62061422422038091

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيشهد ثائر فاضل محمد62071422422038092

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيشهد قاسم علي شرهان62081422422038094

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيشهد وسام ناهض عبود62091422422038095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيصفا رعد جاسم كباشي62101422422038096

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.6489.81ثانوية ايالف للبناتاحيائيصفا محمد صبيح حسون62111422422038097

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيضحى حسن نعمه خلف62121422422038099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيضحى محمد جاسم عبد العزيز62131422422038100

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.4087.91ثانوية ايالف للبناتاحيائيطيبه موفق غانم شاكر62141422422038101

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيعائشه دريد قحطان محمد62151422422038103

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية ايالف للبناتاحيائيعذراء صادق صالح خميس62161422422038104

كلية الطب/جامعة ميسان696.6099.51ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير احمد ياسين عبود62171422422038105

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0890.44ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير حيدر عبد كاظم62181422422038106

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير ستار جبار كريم62191422422038107

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير عامر خلف طاهر62201422422038108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.8866.13ثانوية ايالف للبناتاحيائيغدير محمد مطر نزال62211422422038109

كلية اللغات/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي غركان جابر62221422422038112

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمة زاهد حسين سيد62231422422038113

كلية الطب/جامعة ميسان703.24100.46ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه محمد شهاب احمد62241422422038119

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه محمد فليح حسن62251422422038120

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.8499.26ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه منير ستار حاتم62261422422038122

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيكوثر عبد هللا عيدان مجيد62271422422038125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم ستار جبار حسن62281422422038130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم عائد شكر محمود62291422422038132

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم عدنان حسن كاظم62301422422038134

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم عرفان ثابت محمد62311422422038135

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم عرفان عبد الرزاق عزيز62321422422038136
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم قحطان قلم علي62331422422038137

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية ايالف للبناتاحيائيمسار سالم عبد  علي كاظم62341422422038138

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيمالك زيد ناصر فيصل62351422422038139

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيمالك عرفان عبد الرزاق عزيز62361422422038140

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيمينا ابراهيم محمد فزع62371422422038142

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية ايالف للبناتاحيائيمينا احمد كريم مجذاب62381422422038143

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية ايالف للبناتاحيائينبا سمير كامل يوسف62391422422038145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57ثانوية ايالف للبناتاحيائينبا عقيل محمد كاظم62401422422038147

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية ايالف للبناتاحيائينبا مهند لطفي محمد62411422422038148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية ايالف للبناتاحيائينرجس محمد عيسى كريف62421422422038150

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية ايالف للبناتاحيائينور الزهراء عماد طالب حميد62431422422038151

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية ايالف للبناتاحيائينور الهدى عزيز حسن عزيز62441422422038153

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية ايالف للبناتاحيائينور الهدى عمار عبد الزهره عبيد62451422422038154

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.76100.68ثانوية ايالف للبناتاحيائينور محمد فاضل فيصل62461422422038158

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0087.86ثانوية ايالف للبناتاحيائيهاجر ستار جبار حسن62471422422038161

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية ايالف للبناتاحيائيولدان علي عبد الوهاب ستار62481422422038167

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.9698.71ثانوية ايالف للبناتاحيائييسر سعد عبد الرزاق مكي62491422422038169

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية ايالف للبناتاحيائييسر لؤي عبد اللطيف محمد امين62501422422038170

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية ايالف للبناتاحيائييمان نور الدين احمد محمد62511422422038171

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسراء جبار جاسم مهدي62521422422039001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايه عقيل خلف عيسى62531422422039003

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيبنين علي عبد السادة خضر62541422422039005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك احسن عبد هللا راشد62551422422039006

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيجلنار محمد نوري حميد62561422422039007

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية المعرفة للبناتاحيائيجنار حسين كريم امين62571422422039008

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0092.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدينا عمار ناطق شاكر62581422422039009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرانيا عمار سعدون سلمان62591422422039010

كلية العلوم/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرسل خالد وليد اسماعيل62601422422039011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرفد باسم محمد مزبان62611422422039012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرقيه عالء حسن راضي62621422422039013

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء هيثم عباس حسين62631422422039017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسارة يوسف حسن يوسف62641422422039019

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى582.0083.14ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشروق مشتاق جعفر موسى62651422422039022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية المعرفة للبناتاحيائيغادة فؤاد ياس شعالن62661422422039025

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمروة مياس اكرم جميل62671422422039033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم حيدر عاصي حمد62681422422039034

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.0097.57ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور عائد ممتاز داود62691422422039040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهمس وسام حسن مصطفى62701422422039042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الخنساء للبناتاحيائيايه فالح حسن عبد هللا62711422422040004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيبنين عالء مهدي كاظم62721422422040007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الخنساء للبناتاحيائيدنيا عمر فاروق زكي62731422422040014
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كلية الحقوق/جامعة النهرين626.0089.43ثانوية الخنساء للبناتاحيائيريم فريد عبد االله علي62741422422040024

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسن جار هللا ضاحي62751422422040029

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية الخنساء للبناتاحيائيساره فراس عبد الكريم علي62761422422040033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت629.0089.86ثانوية الخنساء للبناتاحيائيسالي رائد احمد عباس62771422422040034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية587.0083.86ثانوية الخنساء للبناتاحيائيعال يعرب عبد الوهاب حسين62781422422040044

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عصام عبد الرحيم مجيد62791422422040049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفرح عامر محمود مصلح62801422422040051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الخنساء للبناتاحيائيليلى بالل مجيد حميد62811422422040053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.0069.29ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم عيسى خليل مجيد62821422422040057

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمينا ياسر محمد حميد62831422422040062

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية الخنساء للبناتاحيائييمامه محمد شهاب احمد62841422422040068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية االمال للبناتاحيائيأسيا حيدر مهاوي جمر62851422422041001

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية االمال للبناتاحيائيأية هللا رياض عزيز زروك62861422422041003

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية االمال للبناتاحيائيابتهال طالب علي خضير62871422422041004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية االمال للبناتاحيائيايات كريم سالم فازع62881422422041016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57ثانوية االمال للبناتاحيائيايمان اركان حنون شنيتر62891422422041017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية االمال للبناتاحيائيبتول داخل شغيت عيدان62901422422041019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية االمال للبناتاحيائيبنين جليل قاسم هدار62911422422041026

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك قاسم كوجه عليوي62921422422041034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية االمال للبناتاحيائيحنين محمد عبيد برين62931422422041041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء زكي رزاق جابر62941422422041044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء علي سالم منصور62951422422041046

كلية االعالم/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية االمال للبناتاحيائيخديجه احمد عجيل راهي62961422422041050

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية االمال للبناتاحيائيخديجه فرحان جاسم عليوي62971422422041052

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية االمال للبناتاحيائيدعاء رحم خليف حامي62981422422041053

قسم هندسة تقنيات الصناعات الكيمياوية والنفطية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619.0088.43ثانوية االمال للبناتاحيائيديار محمد حسين حسن62991422422041056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية االمال للبناتاحيائيرؤى ناصر حسين علي63001422422041057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية االمال للبناتاحيائيرقيه جبار لفته ابن الناس63011422422041061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية االمال للبناتاحيائيرهام عجيل فرحان لفته63021422422041062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء حمزه حسين داخل63031422422041067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء صدام ناصر سلمان63041422422041072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء علي جويد علي63051422422041078

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء لطيف موسى عفات63061422422041084

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء مهند محمد علكم63071422422041085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء نصير شنيت بشيت63081422422041086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب احمد جبار نعمه63091422422041089

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب امير سعد علي63101422422041091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب علي عداي ماضي63111422422041096

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب فالح عيفان كركوز63121422422041099

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية االمال للبناتاحيائيسمراء محمد رضى جماغ63131422422041118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية االمال للبناتاحيائيشذى هاشم محمد حتاي63141422422041119
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية االمال للبناتاحيائيشهد حكمت محمد داغر63151422422041120

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية االمال للبناتاحيائيشهد هادي كاظم جوده63161422422041125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية االمال للبناتاحيائيضحى عالوي عبد مالح63171422422041127

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية االمال للبناتاحيائيطيبه عباس احمد حسين63181422422041131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية االمال للبناتاحيائيعلياء عبد الحسن كريم ماضي63191422422041136

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14ثانوية االمال للبناتاحيائيغدير رعد علي خضير63201422422041140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االمال للبناتاحيائيغدير فاضل سعد فنخ63211422422041143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االمال للبناتاحيائيغفران فاضل جاسم رحيمه63221422422041146

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا مطشر كاظم63231422422041147

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه حامد جميل ساجت63241422422041153

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه نعيم كاظم جوده63251422422041159

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية االمال للبناتاحيائيفواطم كاظم عواد عيسى63261422422041161

كلية العلوم/جامعة ديالى564.0080.57ثانوية االمال للبناتاحيائيقطر الندى حسن علوان علي63271422422041162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية االمال للبناتاحيائيليا جمال جاسم داود63281422422041166

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية االمال للبناتاحيائيمارلين عبد عزيز حميد63291422422041167

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية االمال للبناتاحيائيمروه رياض عذاب عبد علي63301422422041168

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية511.0073.00ثانوية االمال للبناتاحيائيمنتهى عباس علي علوان63311422422041169

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء504.0072.00ثانوية االمال للبناتاحيائينبأ عدنان خير هللا ثاني63321422422041174

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية االمال للبناتاحيائينجاة كريم قاسم محمد63331422422041175

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14ثانوية االمال للبناتاحيائينجالء فرج كمر كاظم63341422422041176

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية االمال للبناتاحيائينرجس هادي مظهر عبد الحسين63351422422041177

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية االمال للبناتاحيائينور احمد جويد جاسم63361422422041179

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية االمال للبناتاحيائينور بلبول نعمه ابراهيم63371422422041181

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية االمال للبناتاحيائينور حكمت محمد داغر63381422422041183

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية االمال للبناتاحيائينور محمد فهد طعمه63391422422041187

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية االمال للبناتاحيائينور نعيم ضميد عليوي63401422422041188

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين564.0080.57ثانوية االمال للبناتاحيائيهبه عبد االمير عبد هللا شنشول63411422422041193

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية االمال للبناتاحيائيوسناء لفته داود عبيره63421422422041203

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيايه محمد قاسم رحيمه63431422422042008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبتول يعرب جاسب حميد63441422422042011

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبنين عقيل مشالي مهجهج63451422422042013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبنين كامل عيدان عيال63461422422042014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيتبارك مظفر نعمه زبون63471422422042018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء جعفر عباس جاسم63481422422042021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية484.0069.14ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء عباس كاطع ماهود63491422422042025

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيدانيا حسين عباس مهدي63501422422042028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء ماجد خزام محمد63511422422042048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء هاشم جاسم بخيت63521422422042049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الشمائل للبناتاحيائيشهد مهند حامد محمد63531422422042061

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفاطمه ثائر محمود كاظم63541422422042067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفاطمه علي شيحان عاصي63551422422042074
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفرح مطيع حسن عبد الحسين63561422422042075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمرام خالد حسن حمادي63571422422042078

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0091.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمالك حسين هاشم نعمه63581422422042083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمالك سيف جاسم ضهد63591422422042084

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمالك هاشم حميد راضي63601422422042085

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمنار ثامر جبار عكله63611422422042086

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية639.0091.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمها احمد علي حسين63621422422042088

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمها احمد مدلول سعدون63631422422042089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية الشمائل للبناتاحيائينور الهدى سرحان معاوي كريدي63641422422042091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الشمائل للبناتاحيائينور الهدى عباس علي فرحان63651422422042092

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائينور خالد حسن حمادي63661422422042093

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الشمائل للبناتاحيائينور عبد هللا مشحوت طاهر63671422422042094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهدى سرمد عباس عواد63681422422042096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية الشمائل للبناتاحيائيياسمين جعفر عباس جاسم63691422422042099

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية زينب للبناتاحيائيأيات كاظم جوج ناصر63701422422043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية زينب للبناتاحيائيآيه كامل مطر حنيطان63711422422043008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية زينب للبناتاحيائياسراء رائد عبد الحسين حسن63721422422043014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية زينب للبناتاحيائياسماء حسين نصيف جاسم63731422422043018

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية زينب للبناتاحيائياالء حسن علي جاسم63741422422043022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية زينب للبناتاحيائياالء ناصر مسعود عبد63751422422043023

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين556.0079.43اعدادية زينب للبناتاحيائيام البنين ضياء جميل حسن63761422422043025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية زينب للبناتاحيائياماني خالد موسى عويد63771422422043027

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0081.29اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه حاتم حنين جبر هاهلل63781422422043028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه هاشم احمد مخيلف63791422422043032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية زينب للبناتاحيائياية محمد عادل هاشم63801422422043037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية زينب للبناتاحيائيايه حسن علي ابراهيم63811422422043040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية زينب للبناتاحيائيايه وسام حميد كاظم63821422422043044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية زينب للبناتاحيائيبراء طالب حسين جوني63831422422043047

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية زينب للبناتاحيائيبراء نعيم طعيمه زاير63841422422043048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى580.0082.86اعدادية زينب للبناتاحيائيبنين عباس فاضل عنود63851422422043052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية زينب للبناتاحيائيبنين مهدي صالح عزوز63861422422043055

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية زينب للبناتاحيائيحنين عامر حسين كحيط63871422422043069

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء احمد جاسم حسين63881422422043072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء كريم حمود مطر63891422422043084

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية زينب للبناتاحيائيدينا صالح حسين فهد63901422422043085

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية زينب للبناتاحيائيرؤى رائد هادي عبد الكريم63911422422043087

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية زينب للبناتاحيائيروان حسن عبد هللا رضيوي63921422422043112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية زينب للبناتاحيائيروى شاكر محمود نصار63931422422043113

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية زينب للبناتاحيائيرياحين محمد يونس فرج63941422422043114

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار428.0061.14اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء رائد هادي عبد الكريم63951422422043127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء سمير عبد اللطيف منهي63961422422043130
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء صالح عبيد موسى63971422422043132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء عامر جعفر عذاب63981422422043136

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم639.0091.29اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء فاضل علي ايليوي63991422422043141

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء فالح عبود مونس64001422422043143

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء كاظم داخل مدلول64011422422043144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء محمد حسين محمد64021422422043151

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.0076.43اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء مشتاق فخري ذياب64031422422043153

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء مكي محسن مليحج64041422422043154

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب خالد علي مظلوم64051422422043165

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب رزاق عويد عكار64061422422043168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب عدنان خنيصر لفته64071422422043171

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب علي كاطع صالح64081422422043175

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمد خلف سلمان64091422422043179

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمود سوري فهد64101422422043180

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية زينب للبناتاحيائيساره حاتم عطيه اكوس64111422422043186

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية زينب للبناتاحيائيساره عامر حسين كحيط64121422422043188

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى قاسم عبد منصور64131422422043195

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى كاظم حدوان عبد هللا64141422422043196

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى نصيف جاسم محمد64151422422043199

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية زينب للبناتاحيائيسرور فرحان صدام حسن64161422422043202

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية زينب للبناتاحيائيسكينه منصور مصطفى عبيد64171422422043203

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية زينب للبناتاحيائيسندس سعد حنظل مطر64181422422043205

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد سمير سلمان حميد64191422422043210

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد والء عبد الزهره محسن64201422422043213

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86اعدادية زينب للبناتاحيائيشيماء منير فهد خورشيد64211422422043216

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية زينب للبناتاحيائيصفا ابراهيم علي غالم64221422422043217

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية زينب للبناتاحيائيصفا عباس حمدان عباس64231422422043218

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه حيدر نعمه موسى64241422422043223

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية زينب للبناتاحيائيعائشه صدام حسن حسون64251422422043226

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية زينب للبناتاحيائيعذراء خير هللا قاسم عداي64261422422043228

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية زينب للبناتاحيائيعذراء رائد عبد الحسين حسن64271422422043229

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية زينب للبناتاحيائيعذراء علي حسين داخل64281422422043231

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه باسم فيصل ناصر64291422422043241

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه جالل صبيح حول64301422422043242

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه جمال محسن مشعان64311422422043243

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.0093.29اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه ستار صباح حميد64321422422043248

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه علي جباري علي64331422422043252

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه مؤيد ياسر عبد هللا64341422422043257

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه محمد حافظ حميد64351422422043261

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه موفق جالل مندوس64361422422043263

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية زينب للبناتاحيائيفرح رحيم كاطع عواد64371422422043265
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر محمد علي عزيز كزار64381422422043270

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية زينب للبناتاحيائيمروج ابراهيم جبير فرج64391422422043273

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم حسن عنود ساجت64401422422043278

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم عقيل عبد الكريم محسن64411422422043282

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين562.0080.29اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم فاضل راهي غالم64421422422043284

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم كريم حسن جاسم64431422422043286

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية زينب للبناتاحيائيمعصوصه عالء فاضل علي64441422422043289

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0083.57اعدادية زينب للبناتاحيائيمالك رائد عزيز جاسم64451422422043291

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0079.29اعدادية زينب للبناتاحيائينبا احمد جبار حشوش64461422422043304

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية زينب للبناتاحيائينبا بشير علي شاكر64471422422043305

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية زينب للبناتاحيائينبا حسين احمد جاسم64481422422043306

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية زينب للبناتاحيائيندى وليد رسن عالوي64491422422043309

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية زينب للبناتاحيائينرجس سعد خليفه محمد64501422422043314

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية زينب للبناتاحيائينور الهدى جواد صدام نمر64511422422043323

كلية العلوم/جامعة كربالء632.0090.29اعدادية زينب للبناتاحيائينور الهدى محمد ضامن لفته64521422422043327

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية زينب للبناتاحيائينور زاهر رحيمه مناتي64531422422043329

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية زينب للبناتاحيائينور قاسم محمد عبد64541422422043330

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية زينب للبناتاحيائينورهان جاسم سلمان جبر64551422422043334

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية زينب للبناتاحيائيهاجر علي عيسى عباس64561422422043336

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية زينب للبناتاحيائيهبه احمد عبد الكاظم محسن64571422422043338

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية زينب للبناتاحيائيهبه هادي حميد بليوي64581422422043345

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية زينب للبناتاحيائيهدى حافظ علي حسين64591422422043346

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية زينب للبناتاحيائيهدى منعم معيجل ورد64601422422043349

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية زينب للبناتاحيائيوفاء كاظم زامل حسن64611422422043352

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية زينب للبناتاحيائيوقار جاسم حميد موسى64621422422043353

كلية طب االسنان/جامعة واسط692.0098.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأبرار هادي صدام مزهر64631422422044001

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأنوار محسن جليب غالي64641422422044003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآية علي ابراهيم اسود64651422422044006

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآيه غسان عبد الرحمن حنين64661422422044007

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآيه وسام نعيم مونس64671422422044010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائياديان يوسف كريم الزم64681422422044012

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيازهار نوري جسام حميد64691422422044013

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائياساور حقي طالب رشيد64701422422044015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0066.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيانعام ماجد شجاع سعيد64711422422044020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات امين عطا صدام64721422422044021

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم545.0077.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه قيس تومان حميد64731422422044026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه كريم ساجت سعيد64741422422044027

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين سعد حسن محمد64751422422044031

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين طالب خليل كاظم64761422422044032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين عبد االمير عبد الوهاب رداد64771422422044033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين عبد الحسن عبد الوهاب محمد64781422422044034
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كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك كريم حميد غربيل64791422422044039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتقى ابراهيم اسماعيل فالح64801422422044041

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجنات وليد كاظم نعيمه64811422422044042

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجنة فهمي شافي مغراف64821422422044043

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد العزيز جعفر64831422422044045

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء محمود عبد علي جبر64841422422044047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيختام سلمان عوده تايه64851422422044048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية667.0095.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدانيا اديب داود عازو64861422422044050

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرانيه صالح غالم محمد64871422422044052

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل احمد عيسى سلمان64881422422044053

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل عادل حمدان عوده64891422422044054

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل لؤي رشيد حسن64901422422044055

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرفل فراس عباس نجم64911422422044056

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقية احسان اعليوي قاسم64921422422044057

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه ثامر مهدي تميم64931422422044058

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه كاظم علي كاظم64941422422044060

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرنا عدنان برهان صالح64951422422044061

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريام خالد محمد احمد64961422422044064

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريام عباس عالوي عماره64971422422044065

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0091.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء احمد حميد فهد64981422422044066

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء جواد خفيف عبد هللا64991422422044068

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عبد الحليم رشيد حسن65001422422044072

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء غسان عبد الرحمن حنين65011422422044078

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء محمد سعدون دراج65021422422044082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي أحمد65031422422044083

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب باسم عكله الزم65041422422044084

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب سليم حسين كاظم65051422422044088

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب شاكر عزيز حسين65061422422044089

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب صادق مهدي صالح65071422422044090

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب صالح علي مطلك65081422422044091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عبد العالي حسين عبود65091422422044094

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب ماجد حمودي رشيد65101422422044095

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0071.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب ماجد شجاع سعيد65111422422044096

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه اياد جاسم حسين65121422422044098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0077.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه حسين عليوي فريخ65131422422044099

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسبأ غازي ثجيل معلى65141422422044106

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى كامل عبد الحسين عبيس65151422422044108

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى574.0082.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسهى كاظم مولى حسين65161422422044113

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد عزيز غني حمودي65171422422044118

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد هادي رحيم معله65181422422044123

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد وسام عبد الزهره طاهر65191422422044124
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا فوزي مجبل علوان65201422422044127

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى حيدر سالم حسين65211422422044129

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى حيدر عبد الجبار زيدان65221422422044130

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبة صدام جبار حسين65231422422044133

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبة محسن سريح صبيح65241422422044134

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه حمزه ماجد جاسم65251422422044135

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588.0084.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه علي عويد ناصر65261422422044137

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغاده جواد كاظم علي65271422422044141

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير سالم مزبان فضاله65281422422044142

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغسق مشتاق اسماعيل رحيم65291422422044144

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغسق منير جبار حمادي65301422422044145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمة حسان حسين علي65311422422044146

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه احمد حافظ زاير65321422422044147

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي زهير محمد65331422422044148

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد جنيد معروف65341422422044150

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه باسم مطر خلف65351422422044151

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه حسن حيال خريبط65361422422044153

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه حسين عطيه جبر65371422422044154

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عبد الرضا65381422422044155

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره خريبط راضي65391422422044163

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عقيل مجيد عبد هللا65401422422044165

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0098.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه علي شامل حيدر65411422422044167

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0091.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الخالق وهيب65421422422044168

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه قاسم هاشم عكاب65431422422044169

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد الخالق قاسم65441422422044171

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه واثق صادق عبد الهادي65451422422044173

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح ماجد سلمان مهدي65461422422044176

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيقمر علي صادق كاظم65471422422044177

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيكوثر محسن حميد شدهان65481422422044180

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيكوثر ناجي محسن بدر65491422422044181

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم ثامر راشد محمد65501422422044187

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم حسام غازي ضيدان65511422422044188

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم حميد عكيلة جبر65521422422044189

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم ربيع زرع هللا فرهود65531422422044191

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم عمار نياز رضا65541422422044193

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمسره رزاق جاسم هبر65551422422044197

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك حسام جاسم عبود65561422422044198

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك محمد كمال عبد65571422422044204

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمنار االسالم هالل سهيل كمر65581422422044205

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمنة هللا مرتضى مهدي جبر65591422422044207

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمنى فراس محمود شاكر65601422422044208
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمها وسام ستار صبي65611422422044210

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيموج احمد عباس جبر65621422422044211

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ حسين جبار لفته65631422422044216

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ مجيد كريم محسن65641422422044217

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى629.0089.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ محمد عبد حبيل65651422422044218

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ نعمان محمد نعمان65661422422044219

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ ياسين منديل جابر65671422422044221

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائينرمين عباس عبد الواحد محمود65681422422044224

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى حامد عطشان خليف65691422422044226

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور مثنى محمد سلمان65701422422044231

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الكرامة للبناتاحيائينورس كاظم جبر كريم65711422422044233

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائينيان عباس احمد محمد علي65721422422044234

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر اسامه عبد الساده طالل65731422422044235

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر عمار نعمه علعول65741422422044236

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاله رياض حبيب جاسم65751422422044237

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.0096.86اعدادية الكرامة للبناتاحيائييسر شاكر عبد الحميد شاكر65761422422044241

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين وسام فوزي فليفل65771422422044242

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية معصومة للبناتاحيائيبنين علي ردام كاظم65781422422045005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية معصومة للبناتاحيائيتمارا انور حامد حسين65791422422045006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية معصومة للبناتاحيائيرؤى رائد حسن جسام65801422422045013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية معصومة للبناتاحيائيرسل طارق عبد علي65811422422045014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية معصومة للبناتاحيائيرقيه جاسم احمد عطيه65821422422045015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية معصومة للبناتاحيائيساره حسين علي عبد65831422422045022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية معصومة للبناتاحيائيشهد ساجد عاتي مطر65841422422045023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية معصومة للبناتاحيائيفاطمه خليل مسلم كيطان65851422422045025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية معصومة للبناتاحيائينبأ قصي جاسم زامل65861422422045030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية معصومة للبناتاحيائينبأ ليث عبد الغالب محمد65871422422045031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية معصومة للبناتاحيائينور الهدى شاكر عبد الحسن دعدوش65881422422045032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.0083.71ثانوية معصومة للبناتاحيائينور صباح عوده جاسم65891422422045033

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية معصومة للبناتاحيائيوسن نبيل عبد الغالب محمد65901422422045036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الوهج للبناتاحيائيدعاء حسين مطشر سيد65911422422047013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الوهج للبناتاحيائيرقيه احمد مهدي بوري65921422422047017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الوهج للبناتاحيائيرقيه كاظم عبد النبي علي65931422422047018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء حسين عباس كاظم65941422422047019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء حسين محمد شبيب65951422422047020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء راسم زايد انعيمه65961422422047021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي بوري65971422422047022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم جابر65981422422047024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية الوهج للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد النبي علي65991422422047025

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الوهج للبناتاحيائيزينب سيف علي فرمان66001422422047026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الوهج للبناتاحيائيزينب فرحان زايد انعيمه66011422422047027
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كلية العلوم/جامعة النهرين646.0092.29ثانوية الوهج للبناتاحيائيزينب محمد عجيمي محمود66021422422047028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الوهج للبناتاحيائيزينب مظفر فارس شطب66031422422047029

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الوهج للبناتاحيائيفاطمه محمد جدوع محمد66041422422047037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الوهج للبناتاحيائيكوثر علي جاسم مطر66051422422047038

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57ثانوية الوهج للبناتاحيائينبا علي هادي جالب66061422422047044

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الوهج للبناتاحيائينور الهدى صباح عدنان زاين66071422422047045

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية الوهج للبناتاحيائينور عامر جاسم حسين66081422422047046

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية الوهج للبناتاحيائينورهان حسين علي فرمان66091422422047048

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14ثانوية الوهج للبناتاحيائيهاجر علي كاظم حيدر66101422422047050

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية السعادة للبناتاحيائيايه محمد قادر حمزه66111422422049002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية السعادة للبناتاحيائيزهراء محمد علي كاظم كاطع66121422422049012

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية السعادة للبناتاحيائيضحى حسن علي عجيمي66131422422049018

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية السعادة للبناتاحيائيعذراء جاسم سعيد طاهر66141422422049021

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.0096.71ثانوية السعادة للبناتاحيائيمريم حميد علي خميس66151422422049026

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية السعادة للبناتاحيائيمريم رياض حسن سلمان66161422422049027

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.0088.57ثانوية السعادة للبناتاحيائينورهان صالح عبد الستار قدوري66171422422049030

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية الرتاج للبناتاحيائياسمهان عاشور هامل جباره66181422422050003

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية الرتاج للبناتاحيائيبتول حسين احمد راضي66191422422050010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الرتاج للبناتاحيائيبنين شمخي بردي محيسن66201422422050014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71ثانوية الرتاج للبناتاحيائيتبارك رائد درباش سويدان66211422422050016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية الرتاج للبناتاحيائيتبارك كاظم حسين جبر66221422422050018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الرتاج للبناتاحيائيرقيه حسين راضي حسن66231422422050027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الرتاج للبناتاحيائيرنا راضي زاير بارح66241422422050028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزهراء اخميس مطر عسكر66251422422050032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب خيري كثيب صخيل66261422422050040

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب شالل مطر عسكر66271422422050043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب عطا جابر مخيط66281422422050044

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0061.71ثانوية الرتاج للبناتاحيائيزينب كريم عبيد بزون66291422422050047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الرتاج للبناتاحيائيطيبه حسن جابر سيد66301422422050055

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0079.29ثانوية الرتاج للبناتاحيائيعذراء فواد زاير بارح66311422422050058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه علي عزيز واشي66321422422050063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه محمد رحم سهر66331422422050066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية الرتاج للبناتاحيائيكفايه كاظم رمضان شكبان66341422422050068

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الرتاج للبناتاحيائيمروة جوده كريم محيبس66351422422050070

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الرتاج للبناتاحيائيميالد عاشور زايد مريهج66361422422050073

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43ثانوية الرتاج للبناتاحيائينبأ عماد علي سلوم66371422422050074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الرتاج للبناتاحيائينبأ كريم هاشم محمد66381422422050075

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية الرتاج للبناتاحيائينرجس شمخي جبير جخم66391422422050077

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية الرتاج للبناتاحيائينور شمخي جبير جخم66401422422050081

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية الرتاج للبناتاحيائييقين امير قادر رسن66411422422050090

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية الرتاج للبناتاحيائيشهد احمد محسن عبد66421422422050091
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيحياة حامد عبد هللا علي66431422422051008

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيرشا احمد كريم علي66441422422051011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيرقيه شاكر حميد داود66451422422051013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيزهراء حسين علي محمد66461422422051015

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيزهراء شاكر حسين مغير66471422422051016

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيزينب ثامر ابراهيم احمد66481422422051017

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيسمر مرص مجبل لوزان66491422422051019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيشهد علي محمود عاصي66501422422051021

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيعائشه فاضل حسن خليل66511422422051024

كلية التمريض/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيفاطمه عباس زرزور شهاب66521422422051025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيفاطمه علي جواد شارع66531422422051026

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيفاطمه ماجد حسن خليل66541422422051029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيميالد داود سلمان حسن66551422422051031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائينور كريم علي عطيه66561422422051032

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيهبه احمد كريم علي66571422422051034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيهبه رعد قدوري عبد66581422422051035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيامل مهدي عبدالرضا محيسن66591422422052005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيايه ابراهيم عبدالحسن خنوبه66601422422052009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيحنين احمد زعيبل عاصي66611422422052021

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيحوراء باسم محمد جلوب66621422422052024

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيدعاء احمد عبدالواحد جلوب66631422422052026

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرسل حسين عباس جازع66641422422052031

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين545.0077.86ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرفل مالك راضي خريبط66651422422052033

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء احسان حسين زاير66661422422052036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء صفاء عبدالحسين جبر66671422422052040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد مراد كاظم66681422422052043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب عماد رمضان جعفر66691422422052046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيساره رحيم عبدالنبي علي66701422422052050

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم514.0073.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيسجى عبد هللا عباس سلمان66711422422052052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيسجى موحي عبود محيسن66721422422052055

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيصبحه طعمه خميس ناهل66731422422052058

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية623.0089.00ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل حبيب خلف66741422422052061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمه عبدالزهره لعيبي حسين66751422422052068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي محمد غيالن66761422422052070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمه ماجد مريح صلبوخ66771422422052071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيكوثر علي جميل رشك66781422422052075

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينبا رياض حسن حنين66791422422052082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينورالهدى نعيم كاظم حسن66801422422052092

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيهدى صباح حسن شبيب66811422422052096

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية الفرح للبناتاحيائيام البنين حسنين جواد كاظم66821422422053003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الفرح للبناتاحيائياماني فالح جابر حسين66831422422053004
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الفرح للبناتاحيائيايه احمد عبد الرضا عبد االمير66841422422053007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية الفرح للبناتاحيائيتبارك اكرم عبد هللا حسين66851422422053013

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الفرح للبناتاحيائيتوحيد مالك عبد الرحمن عبد محمد66861422422053016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية الفرح للبناتاحيائيحنين محمد جواد صادق جعفر66871422422053018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيدره علي نوري فاضل66881422422053020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية الفرح للبناتاحيائيرسل حسين عبد الرضا عبد االمير66891422422053021

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيرقيه موفق مالك عبد االمير66901422422053023

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء فاروق داود حبيب66911422422053026

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.0088.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيزينب عباس علي ابراهيم66921422422053029

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0085.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيزينب عدنان طه حسين66931422422053030

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الفرح للبناتاحيائيزينب محمد راضي حسن66941422422053031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية الفرح للبناتاحيائيزينب محمود كامل محمد علي66951422422053032

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيساره محمد زباله عزيز66961422422053035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الفرح للبناتاحيائيسما صالح انور توفيق66971422422053036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية الفرح للبناتاحيائيعال علي عبد حبيب66981422422053044

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الفرح للبناتاحيائيغدير محمد حمزه محمد66991422422053045

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمه اسامة توفيق محمد67001422422053049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمه غسان عباس عبد67011422422053051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيفرح عامر شاكر عبد الحسين67021422422053053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الفرح للبناتاحيائيماريان بشير عباس فاضل67031422422053056

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيمريم ايمن سعدون حسين67041422422053057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيمريم صالح مهدي كريم67051422422053060

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية الفرح للبناتاحيائيمنه هللا احمد مصطفى حسين67061422422053062

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية الفرح للبناتاحيائيمينا حسن نوري حسن67071422422053063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الفرح للبناتاحيائيمينا حميد ازاد جاري67081422422053064

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86اعدادية الفرح للبناتاحيائيمينا حيدر حسين ساهي67091422422053065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية الفرح للبناتاحيائينبا ضياء الدين نون محمد67101422422053066

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الفرح للبناتاحيائينبا عبد االمير عزيز خليل67111422422053067

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0090.00اعدادية الفرح للبناتاحيائينبا عبد الرضا فليح سيد67121422422053068

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية671.0095.86اعدادية الفرح للبناتاحيائينور جاسم محمد يحيى67131422422053070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الفرح للبناتاحيائينور حيدر خضير عزيز67141422422053071

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الفرح للبناتاحيائيهدير اكرم عباس سلمان67151422422053072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية المعالي للبناتاحيائياطياف هيثم جميل محمد67161422422054003

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك عامر سعدون صالح67171422422054009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك منتظر كاظم سيد غني67181422422054010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية المعالي للبناتاحيائيحوراء حمود محسن حمود67191422422054014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيداليا حسين محمود جبر67201422422054015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى378.0054.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيديما محمد ناجي فتاح67211422422054017

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية المعالي للبناتاحيائيرفل عادل انور عبد القادر67221422422054019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيزهراء ساجد عبد الرسول فزع67231422422054021

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية647.0092.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيزينب اسامه اسماعيل خضير67241422422054022
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0069.43ثانوية المعالي للبناتاحيائيسما غسان عبد االله عارف67251422422054029

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية558.0079.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيشفاء سعيد عباس منشد67261422422054030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية المعالي للبناتاحيائيشمس نبيل عباس مدلل67271422422054032

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت625.0089.29ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه حسنين ماجد مصطاف67281422422054039

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه حيدر طالل جعفر67291422422054040

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية المعالي للبناتاحيائيلبنى طه يوسف محمد67301422422054046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية المعالي للبناتاحيائينور عبد الجبار عبد الستار ويس67311422422054061

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية المعالي للبناتاحيائينور فاطمه صفاء جميل كاظم67321422422054062

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم654.0093.43ثانوية المعالي للبناتاحيائييسر نهاد غني اسماعيل67331422422054065

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين676.8496.69ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائياسراء رشيد محسن رشيد67341422422055001

كلية الطب/جامعة بغداد706.60100.94ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائياماني حسن عبيد حمود67351422422055003

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.7696.39ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيايه علي جليل خليل67361422422055004

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبسملة صالح مهدي محمد67371422422055005

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.1672.02ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتانيا مصطفى عدنان كعيد67381422422055006

كلية الطب/جامعة ميسان697.6899.67ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتقى حيدر هادي احمد67391422422055007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.4496.06ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجانيت سعد فيصل جميل67401422422055008

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.92100.70ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجمانه رعد صالح جواد67411422422055009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.6482.09ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجيهان وصفي محمد عبيد67421422422055011

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.3693.77ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيحوراء عالء الدين عزت كاظم67431422422055013

كلية الطب/جامعة النهرين705.00100.71ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيحياة زياد سليم عبد الرزاق67441422422055014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.2895.61ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيخديجه نوار صباح حسين67451422422055015

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية659.3294.19ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيديانا عماد مالك محمد علي67461422422055017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيدينا عدي ضياء فخري67471422422055018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.5282.07ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرانيا عقيل عادل ابراهيم67481422422055019

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.28100.04ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرتاج شريف رشاد عبد اللطيف67491422422055020

كلية العلوم/جامعة بغداد614.1687.74ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرزان حسن محمد حسن67501422422055021

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية659.3294.19ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرقيه علي احسان علي67511422422055022

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0498.29ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند باسم نعمه فريح67521422422055024

كلية الطب/جامعة بغداد712.84101.83ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند حيدر كامل ابراهيم67531422422055025

كلية طب االسنان/جامعة واسط691.4498.78ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند محمد عباس محمد67541422422055026

كلية التمريض/جامعة بغداد676.2896.61ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيروان ثامر مهدي محمد67551422422055027

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيروال حيدر سعدون عبد االمير67561422422055028

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.9684.28ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيريهام حميد جاسم داوود67571422422055029

كلية الطب/الجامعة العراقية700.44100.06ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء صفاء مهدي احمد67581422422055031

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.2084.74ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء عماد يونس كاظم67591422422055033

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.5696.37ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب حامد سالم فيصل67601422422055034

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0487.86ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب علي حسين نعمان67611422422055036

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.76100.68ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب غياث صائب عبد الستار67621422422055037

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.9691.28ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب ليث عبد هللا كمر67631422422055038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية556.0879.44ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب نصير فخري عداي67641422422055039

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.8496.41ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيساره ازاد حيدر عسكر67651422422055040
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.6898.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسما وسام زهير عبد الحسين67661422422055042

كلية العلوم/جامعة بغداد617.2088.17ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسور علي شامل كاظم67671422422055043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد639.5291.36ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيشمس مهند عبد الواحد عبد الرزاق67681422422055044

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.7698.97ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيشهد حيدر غني مجيد67691422422055045

كلية الطب/جامعة بغداد706.44100.92ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفا اوس حسين مصطفى67701422422055046

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.7296.82ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفا جبار اسماعيل عبد67711422422055047

كلية الطب/جامعة الكوفة704.92100.70ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيضحى فراس اكرم نجم67721422422055048

كلية الطب/جامعة بغداد712.68101.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيطيبه عمار صالح عاشور67731422422055049

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.2490.46ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيعذق ليث عباس علي67741422422055050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.4469.06ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيعسل معتز محمد داوود67751422422055051

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.7698.82ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيغدير حسين سلمان محمود67761422422055052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.6894.67ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد جميل احمد67771422422055053

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد علي عناد67781422422055054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه اياد طارق امين67791422422055055

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه جاسم حميد كاظم67801422422055056

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية677.3696.77ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه سالم مهدي مهيهي67811422422055057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.1298.73ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه علي رضا حسين67821422422055059

كلية الطب/جامعة بغداد707.92101.13ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفدك ميثم عباس هادي67831422422055060

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.1299.87ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفرح فالح حسن حسين67841422422055061

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيقبس ايسر عبد الرحمن حنفيش67851422422055062

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.1694.02ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيكوثر جميل عبد هللا رستم67861422422055063

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية576.6482.38ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيكوثر عامر محمد علي حسين67871422422055064

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0498.58ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيكوثر عمر خليل عبطان67881422422055065

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمايا محمود ساطع محمود67891422422055066

كلية الطب/جامعة بغداد707.20101.03ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم احمد ثابت عبد الكريم67901422422055067

كلية الطب/جامعة بغداد707.60101.09ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم احمد محمد احمد67911422422055068

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية683.6097.66ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم باقر كاظم دامج67921422422055069

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.8496.83ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم رائد صبري عبد67931422422055070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية550.3678.62ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم عالء حسين قاسم67941422422055071

كلية اآلداب/جامعة بغداد557.0879.58ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم علي طالب كريم67951422422055072

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.1299.02ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم علي يحيى عبد67961422422055073

كلية العلوم/جامعة بغداد667.9695.42ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم غزوان قحطان عبد الكريم67971422422055074

كلية الطب/جامعة االنبار696.0499.43ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم ماجد خضر احمد67981422422055075

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.7691.25ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم ميثم فخري هادي67991422422055076

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.44100.78ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم نبيل قاسم احمد68001422422055077

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية635.0490.72ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمالك قيصر صالح محمد68011422422055079

كلية العلوم/جامعة بغداد613.2887.61ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيموج رياض حسين حسن68021422422055081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيميديا رغيد صبري عباس68031422422055082

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.6899.53ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيميسم علي خضير عباس68041422422055083

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.8093.83ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمينا حسن جبار مريوش68051422422055084

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمينا عدنان سدخان جبر68061422422055086
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قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين666.3295.19ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينضال علي حسين عبد68071422422055088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى680.9297.27ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور احمد مزعل حمود68081422422055089

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور الهدى عدنان محمود مهدي68091422422055090

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء644.2092.03ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور الهدى علي نعمه حميد68101422422055091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور سالم ارحيم شراد68111422422055092

كلية الطب/جامعة بغداد710.68101.53ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور ياسر محمد حسين68121422422055094

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى635.8490.83ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهبة هللا حامد عبد هللا عبد68131422422055096

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.9296.42ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهبه ازهر صاحب محمد68141422422055097

كلية العلوم/جامعة النهرين614.6487.81ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيهيا هيثم عبد الرحمن محمد صالح68151422422055098

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.9699.42ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائييسر عمار سالم كاظم68161422422055099

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية الناصرة للبناتاحيائياالء صفاء فجر كاظم68171422422056005

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيانفال طالب اكيوش فرحان68181422422056008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الناصرة للبناتاحيائياية علي عوده حسن68191422422056011

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه حسين عبدالواحد جزل68201422422056013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه علي حامد عوده68211422422056015

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الناصرة للبناتاحيائيبان اكرم جليل فرحان68221422422056018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيبتول علي حسين جبر68231422422056019

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86اعدادية الناصرة للبناتاحيائيتبارك شاكر كاظم راضي68241422422056025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الناصرة للبناتاحيائيجلنار وسام عبد ناهي68251422422056028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الناصرة للبناتاحيائيحنان عبيد محمود قطب68261422422056030

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الناصرة للبناتاحيائيحوراء حسام سلمان حسين68271422422056031

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيحوراء مناف محمود سعدون68281422422056033

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيدانيه محمد خضير بحر68291422422056034

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرقيه جسام حسين محمد68301422422056041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرقيه عقيل حسن كاظم68311422422056044

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء زياد مخيلف جلوب68321422422056050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم علي68331422422056051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهورالزهراء ليث عبدالمهدي محسن68341422422056053

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية596.0085.14اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينا عدنان عجيل صبر68351422422056054

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب رحيم جبير عنبر68361422422056055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب صالح دخيل المي68371422422056056

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب عبداالمير عيه محيسن68381422422056057

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب عالء كاظم جبر68391422422056059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب محمد ثامر ضيدان68401422422056062

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينه حسين حسن شاكر68411422422056063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره عزيز جميل عزيز68421422422056065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره فؤاد حسن حسين68431422422056066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره فاضل ابراهيم حمزه68441422422056067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الناصرة للبناتاحيائيسجى باسم صادق خماط68451422422056070

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الناصرة للبناتاحيائيشهد حسين كامل وحيد68461422422056073

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيشهد محمد جاسم تبينه68471422422056074
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الناصرة للبناتاحيائيصفا عبدالصمد حسن محمدعلي68481422422056076

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيطيبه احسان احمد سعد68491422422056077

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيطيبه جواد زغير زرير68501422422056078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين جبر68511422422056085

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمه عظيم رحيم كطان68521422422056089

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمريم عماد رشيد سعيد68531422422056095

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمريم مجيد خلف عباس68541422422056097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك كاظم محمد شايع68551422422056099

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمنار علي جاسم بخيت68561422422056101

كلية التمريض/جامعة نينوى658.0094.00اعدادية الناصرة للبناتاحيائينبا قاسم كويدي عواد68571422422056107

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الناصرة للبناتاحيائينور نزار مطر صالح68581422422056112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الناصرة للبناتاحيائينورالهدى حسين جبر ضيف68591422422056113

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الناصرة للبناتاحيائينورهان زمن عنيد مانع68601422422056117

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيآمنه جميل عبيد عبد هللا68611422422057001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائياديان علي صبري محمد علي68621422422057007

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائياساور فاضل حسين بوهان68631422422057008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيافراح فيصل غازي عبد68641422422057012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائياماني محمد سليمان محمد68651422422057013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايات ضياء بدر مغامس68661422422057016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائياية عاصف ثابت محمد68671422422057017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايالف محمد فدعوس عذيب68681422422057018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبتول كاظم حسن صخي68691422422057024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبراء احمد كاظم نيرك68701422422057025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبسمه ضياء عبد الحسين عكله68711422422057027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى557.0079.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنت الهدى فرحان عباس كليهم68721422422057030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين ابراهيم قاسم غويلي68731422422057031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين رعد احمد جمعه68741422422057033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين عاشور عبد الساده كاظم68751422422057035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك احمد جهاد الدين رويح68761422422057038

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتحرير مكي عزيز رهيف68771422422057044

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتمارة رزاق حنش شبار68781422422057045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيجمانه قحطان عباس سعودي68791422422057047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحنين علي عارف محسن68801422422057049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحنين مصطفى حميد لفته68811422422057050

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحوراء حسن جفات شاوي68821422422057053

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحوراء حسين اسماعيل خليل68831422422057054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى577.0082.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحوراء سعد خليفة عباس68841422422057057

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحوراء غسان علي نجم68851422422057059

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرانيا صالح كريم نجم68861422422057063

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيربا رحيم كاظم جاسم68871422422057064

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرحاب جواد كاظم حسين68881422422057065

232 من 168صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرسل عدنان رحيمه محسن68891422422057068

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرسل عويد خفيف عبد هللا68901422422057069

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرفل عالء حسين بنيه68911422422057071

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقيه رياض صالح علي68921422422057072

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقيه رياض عاشور جبر68931422422057073

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيريام اركان ياسين سيد68941422422057077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيريام رحيم حسين كاظم68951422422057079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء حسن عاصي حمد68961422422057083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء صفاء كاطع شناوه68971422422057086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء عبد العالي عبد الحسين داخل68981422422057088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء علي جابر عمير68991422422057090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء علي عيسى علي69001422422057094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء قحطان عباس سعودي69011422422057097

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب محمود69021422422057098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء مهدي صالح مفتن69031422422057099

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد عويد69041422422057102

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء هشام فالح عباس69051422422057104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب احمد عبد العالي عبد69061422422057105

كلية اللغات/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب احمد نجم عبد69071422422057106

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب باسم عوفي خلف69081422422057107

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب جميل محسن رحمه69091422422057108

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب حيدر كريم سالم69101422422057109

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب عماد ياسين سيد69111422422057113

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحسن منحوش69121422422057114

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا لفته69131422422057115

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب محمد مطشر عوفي69141422422057116

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينه خالد حسين حمودي69151422422057119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينه سامي عبد المولي حمود69161422422057120

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينه سعد هتر والي69171422422057121

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيساره حسن عبد ابو الذر69181422422057122

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسجى قاسم حسن منخي69191422422057128

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسجى ياسر محمود شنون69201422422057129

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيشمس الصباح علوان عباس دخان69211422422057133

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيشهد عماد عباس يسر69221422422057137

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيشهد مؤيد لفته عبد النبي69231422422057138

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيشهد موفق لفته عبد الباري69241422422057139

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيطيبة داود سلمان جنيو69251422422057145

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغدير عبد هللا علي فنجان69261422422057156

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغدير محمد جاسم ساير69271422422057160

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاتن سعد علي زاير69281422422057161

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه احمد عذافه جبر69291422422057165
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسين69301422422057169

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه عباس حاتم ارحيمه69311422422057172

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفرح منير يحيى رجا69321422422057185

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفرقان علي صبري محمد علي69331422422057186

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيكوثر اسهيل نجم عبد69341422422057187

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة549.0078.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيكوثر سمير خلف جلوب69351422422057189

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيلجين ثائر طه حسن69361422422057191

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيلينه اسعد محمد سلمان69371422422057192

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمروه نعيم عطيه حسون69381422422057194

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم استبرق جبار زيدان69391422422057195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم جعفر حاتم مزبان69401422422057196

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم عامر فواز محمود69411422422057199

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم محمد فاضل حسين69421422422057204

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم نديم وادي جعفر69431422422057205

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمريم هادي ستار فاضل69441422422057206

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمالك احمد جهاد الدين رويح69451422422057208

كلية العلوم/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمالك كاظم كريم هامل69461422422057211

كلية اللغات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمودة جالل عبد القادر احمد69471422422057216

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمينا جمال محمد حسن69481422422057217

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمينا صفاء فؤاد حمد69491422422057218

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ عبد هللا هاني مجيسر69501422422057220

كلية الزراعة/جامعة واسط471.0067.29اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ مصطفى حسين عبيد69511422422057222

كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0062.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينرجس علي عبد الحسين ارحيمه69521422422057226

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينمارق محمد كاطع عبد69531422422057228

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور الهدى رزاق ثامر رضا69541422422057231

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور عماد عبد الحسين حمدان69551422422057237

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية671.0095.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور محمد عبد كريم69561422422057239

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينورهان ماهر يوسف لطيف69571422422057240

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهبه طارق عزيز محسن69581422422057244

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهدى حسين هاشم داود69591422422057246

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهديل خالد شاكر عبود69601422422057248

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0094.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهيا ظافر نعمه موسى69611422422057250

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهيام عادل منصور عكار69621422422057252

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيوسق رعد صبيح عبد69631422422057253

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية ام ايمن للبناتاحيائييقين اسعد غازي صكر69641422422057254

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86اعدادية ام ايمن للبناتاحيائييمامه حسام صاحب كاظم69651422422057257

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيابتهال كاظم ناجي لهواك69661422422058002

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيامنه محمد ابراهيم مصطفى69671422422058003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0080.14ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايات سعد جليل محمد69681422422058004

كلية التمريض/جامعة تكريت638.0091.14ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايات فراس محمد خلف69691422422058005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايالف ماهر مراد صاحب69701422422058007
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايه احمد عبدالوهاب عبدالرزاق69711422422058008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايه فاضل زايرمجر وداعه69721422422058010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيتنزيل صادق عبداالمير يوسف69731422422058014

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيرنين محمدعلي كاظم علي69741422422058022

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.0092.29ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيروى قاسم محمد ادريس69751422422058025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب أمجد قاسم محمد69761422422058029

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب زاهد سليم عبدعلي69771422422058031

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0071.29ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيشهد حيدر عبدالكاظم حسين69781422422058038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيشهد وسام قاسم محمد69791422422058039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيغدير اسعد حاتم لفته69801422422058042

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيغدير حيدر علي عبد69811422422058043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573.0081.86ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيغسق رائد جاسم محمد69821422422058044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيكوثر دلف قحطان دلف69831422422058048

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمريم علي صباح حسين69841422422058051

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمريم ماجد عايد صيوان69851422422058052

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائينرجس علي مهدي خضير69861422422058054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائينعمه رامي طارق عبدالطيف69871422422058055

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائينور كاظم فياض ساجت69881422422058056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيازهار هادي حسن نوار69891422422059002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياسراء محسن كريم دعدوش69901422422059003

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياطياب خالد مراح صالح69911422422059004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيايه احمد فتحي جبر69921422422059006

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيايه عقيل محسن خميس69931422422059007

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبنين عباس عذوب رغيف69941422422059010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبنين غانم حسن حمود69951422422059011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين559.0079.86اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك سعد عزيز عبد هللا69961422422059015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك كاظم عبد الحسن علي69971422422059016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء نعمه رحيم مهاوي69981422422059020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيخديجه باسم سليمان صخي69991422422059021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيدنيا علي حناش غزاي70001422422059024

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرغده خالد علي حسين70011422422059025

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء نعمه رحيم مهاوي70021422422059028

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0092.71اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب عباس اسماعيل خليل70031422422059033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب فيصل مهدي سعيد70041422422059035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيساره عادل حسن جبر70051422422059036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسجى خليل عبد الحسين عبود70061422422059037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسجى علي عبد هللا شويل70071422422059038

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسرى عادل حسن جبر70081422422059039

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسماح حميد عطيه جاسم70091422422059040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيصابرين محمود كيم منيهل70101422422059042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيغفران جليل مطير عبد الحسين70111422422059044
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حميد حسين محيميد70121422422059046

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبد الجاسم حسن70131422422059047

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسين هوير70141422422059049

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0093.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمريم مالك عبد علي كاظم70151422422059052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمعصومه علي عنيد جاري70161422422059053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينرجس احمد عواد عبد70171422422059054

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينرجس سعد سلمان عبيد70181422422059055

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهبه خضير راضي داخل70191422422059061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى560.0080.00ثانوية الحريري للبناتاحيائياسماء لقمان حسن حمد70201422422060003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه حسين حمد عبد هللا70211422422060005

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية الحريري للبناتاحيائيبيداء زياد خلف عبد هللا70221422422060007

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء فيراس ساهي شناوة70231422422060021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء ناهض علي سالم70241422422060022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينه طه عبد هللا سحاب70251422422060025

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيسرور عصام محمد حمزه70261422422060028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد عمار مجيد محيميد70271422422060029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى سلمان داود صايل70281422422060030

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشه خضر ابراهيم عبد70291422422060034

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه سرمد غالب عبد70301422422060041

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الحريري للبناتاحيائيليالي حيدر وشال محيسن70311422422060047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الحريري للبناتاحيائيمنال شعيبث جاسب ماني70321422422060052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيميسره ماجد محمد عذيب70331422422060054

كلية علوم البحار/جامعة البصرة436.0062.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيميسلون شعيبث جاسب ماني70341422422060055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية الحريري للبناتاحيائينور زامل مجيد محيميد70351422422060059

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدى هادي مخيبر عباس70361422422060063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدير كريم نعمه عبد الرضا70371422422060064

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائياسالم مهدي كاظم ناصر70381422422061001

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائياالء السيد ابو الغيط السيد بعيت70391422422061002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيبراء رزاق حسن محمد70401422422061006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيبنين فليح كريم محمود70411422422061009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيتبارك محمد عوده لفته70421422422061010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيحنين عالء ايوب نصيف70431422422061013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيحوراء جعفر كاظم عبد هللا70441422422061014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيزهراء علي حسين علوان70451422422061018

كلية الزراعة/جامعة كربالء442.0063.14ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيزينب عالوي محمد عناد70461422422061021

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيفاطمه مجيد كاظم يوسف70471422422061029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينور الزهراء عامر احمد صكر70481422422061034

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينور طه احمد خلف70491422422061037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيهدى زهير خير هللا عرار70501422422061038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء ناصر مناتي علي70511422422062002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايالف علي جاسم عباس70521422422062009
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول احمد عطيه فنيان70531422422062015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول عمار عيدان مجيد70541422422062017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك جبار فاضل صالح70551422422062023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقي حسن حامد حسن70561422422062026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى رحيم محمد جعفر70571422422062027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين وسام علي شبيب70581422422062029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء احمد مهدي محمد70591422422062031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء بشار جبار جبجاب70601422422062032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيختام حسن اديم عباس70611422422062034

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيخديجه رحيم فليح جاسم70621422422062035

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيداليا عباس فاضل ابراهيم70631422422062036

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدعاء صفاء جمعه ايدام70641422422062037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيذكرى عبداالمير شلش سلمان70651422422062042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرانيا فاضل فليح حسن70661422422062043

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه احمد جاسم بريسم70671422422062047

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه حسن كريم محمد70681422422062048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه ماجد كريم عاكول70691422422062053

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد مجيد عذير70701422422062059

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء جبار كحيط حسين70711422422062060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء خضير غازي عباس70721422422062063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عدنان داود طنش70731422422062064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عزيز خضير عليوي70741422422062066

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي كاظم ناصر70751422422062068

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عمر جالي منصور70761422422062069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء محمد جابر صالح70771422422062071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب رافع جواد كاظم70781422422062079

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب طالب صبار سعيد70791422422062081

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب كريم قاسم رضيو70801422422062086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب محمد حسن عبدعلي70811422422062087

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشمس محمد غازي راضي70821422422062095

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد حيدر محمد رحمة هللا70831422422062096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى رعد عبد صالح70841422422062103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء سالم عبدالحسين عبدالرحيم70851422422062107

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغدير احمد مجيد محمد70861422422062109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة فوزي صالح خضير70871422422062112

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حسين علي خلف70881422422062114

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه زامل حسن عالج70891422422062116

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عزيز خضير عليوي70901422422062120

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد جابر صالح70911422422062123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين عناد70921422422062128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيقبس عادل كامل بدن70931422422062132
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كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيقمر رائد هالل جالب70941422422062133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيكوثر شاكر كويم محمد70951422422062136

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية664.0094.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمالك احمد كاطع ارحيم70961422422062146

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمالك سالم عبدالحسين علي70971422422062148

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار مهند سلمان مزعل70981422422062150

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0079.14اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميار حميد غضبان حاتم70991422422062152

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبا خزعل حسين علي71001422422062153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبا سامي جلوب جلود71011422422062154

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبا محمد رضا صدوكن71021422422062155

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور قاسم هاشم غافل71031422422062160

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورالهدى مهدي زاير داود71041422422062166

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر طالب كاطع عبدالكريم71051422422062167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية660.0094.29اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه حميد عبدالحسن افضيلة71061422422062168

كلية اآلداب/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه محمد هاشم مردي71071422422062169

كلية التمريض/جامعة البصرة663.0094.71اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى عباس عبدالزهره صبي71081422422062170

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوالء رحمان زاير سيد71091422422062172

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية بلقيس للبناتاحيائيياسمين ياسر فاضل ابراهيم71101422422062174

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائييقين جعفر قاسم محمد71111422422062176

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0062.00اعدادية بلقيس للبناتاحيائييقين شفيق سهر كريم71121422422062177

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائياستبرق علي عجه كريم71131422422063001

كلية العلوم/جامعة النهرين610.0087.14اإلعدادية المركزية للبناتاحيائياسراء قاسم محمد سلمان71141422422063004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيايمان ثائر محمد شياع71151422422063007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0081.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيآية حسين محمود مرعيد71161422422063008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيايه عالء فليح حسن71171422422063010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيبنين هادي حنون منشد71181422422063013

كلية الزراعة/جامعة سومر441.0063.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم كمر جلوب71191422422063015

كلية العلوم/جامعة ديالى565.0080.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيدنيا فرحان سلمان صحو71201422422063023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيرقيه حيدر داود سلمان71211422422063024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيريام علي فرج عبد الساده71221422422063025

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0094.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء باسم كطوف عبعوب71231422422063027

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء صباح جبار سلمان71241422422063029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء ضيدان فرحان منخي71251422422063031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء عادل محمود سرحان71261422422063032

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء غالب عبد هللا جحيل71271422422063033

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب سالم غنام سعود71281422422063039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب كامل داود جساب71291422422063042

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب هادي حسب هللا كريم71301422422063043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيساره هاشم عبد الرزاق سكر71311422422063047

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسمر نهاد عبد الحسين حسون71321422422063051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيشهد محمد حسين جاسم71331422422063053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية667.0095.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيضحى سامي مهدي لفته71341422422063056
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482.0068.86اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيعلياء سعدي عباس حسين71351422422063063

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم563.0080.43اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه حميد اسماعيل عماره71361422422063069

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه رحمن كريم ورد71371422422063071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عبد علي صابر71381422422063074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0083.57اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عطا هللا خلف عباس71391422422063075

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه يوسف فنجان كرم هللا71401422422063077

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيكوثر احمد جاسم خلف71411422422063078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم محسن يوسف حسن71421422422063086

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم محمود مجيد حميد71431422422063087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ حميد كاظم جبر71441422422063095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ سمير كريم محمد71451422422063096

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ هادي محمود علي71461422422063097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينرجس سالم جاسم حسن71471422422063098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينسرين جاسم حسين جار هللا71481422422063099

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اإلعدادية المركزية للبناتاحيائييمامه كاظم صالح عوده71491422422063109

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29ثانوية النسرين للبناتاحيائيبنين حيدر فالح عكله71501422422064007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43ثانوية النسرين للبناتاحيائيغدير احمد كريم ضمد71511422422064015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية518.0074.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيفرح خالد عباس كظيم71521422422064017

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين686.0098.00ثانوية النسرين للبناتاحيائيمنار ماجد حسن احمد71531422422064020

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية النسرين للبناتاحيائينور الهدى عباس فرج هيبت71541422422064022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0088.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيأية خضر عبد خضير71551422422065001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياستبرق كريم سحيب روضان71561422422065004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياسراء جميل حسن سعيد71571422422065006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياسراء ضياء عسكر جحيل71581422422065007

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياالء خضير عباس حسن71591422422065014

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيامل قصي كاظم موسى71601422422065024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيامنه خليل عبود هاشم71611422422065025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات عبد هللا جبر نمر71621422422065029

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات فاضل بدن زامل71631422422065030

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية574.0082.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات فاضل عبود زبار71641422422065031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات فاضل فهد عفلوك71651422422065032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات فايز زيدان المي71661422422065033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات محمد لفته ناهي71671422422065035

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0093.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايالف صائب صدام عبد السادة71681422422065038

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه عادل جبار جوده71691422422065043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبتول ماجد عبود عبد الحسن71701422422065054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين ستار جبار غركان71711422422065062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتبارك حسين رحيمه فضيل71721422422065069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتبارك محمد مكلف عطيه71731422422065075

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيجنات جاسم محمد علي71741422422065077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيجهان جبار على هللا جاسم71751422422065078
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد بدن71761422422065081

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء رحيم طعمه حسين71771422422065083

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيخديجه سعد عزيز عبد الحسين71781422422065089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيداليا جبار فرمان فتاح71791422422065090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرجوان كريم شيران داود71801422422065097

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه ثائر شياع ازرك71811422422065103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء جبار ضيغم منشد71821422422065117

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية633.0090.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء حسين هندي دراج71831422422065121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء خضير عباس ربح71841422422065124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء رحمه محسن حسين71851422422065126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء عباس حليفي عويد71861422422065129

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء عدي عبد عكاب71871422422065134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء غالب كريم سرحان71881422422065139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء قاسم زاير فارس71891422422065140

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء قاسم يحيى رميض71901422422065141

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء محسن جاسم محمد71911422422065144

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء مرتضى جبار حسن71921422422065149

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء نصير صبري عطوان71931422422065153

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب رسول موحي شمخي71941422422065156

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب شعالن كاطع برهان71951422422065157

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب مشتاق هادي علوان71961422422065170

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب موسى عبد الواحد فعل71971422422065171

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيساره فيصل عبد الرضا عبد علي71981422422065180

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيساره قاسم جواد حسن71991422422065181

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسبأ حسن ماجد صحن72001422422065182

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى عادل رحيم حسين72011422422065184

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى عبد الحسن اعطيه اكريم72021422422065185

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى فارس كاظم عبد الحسين72031422422065186

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسعاد عدنان جليل محسن72041422422065189

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد احمد علي حسين72051422422065195

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد رعد فرحان خلف72061422422065197

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد فاضل جري كاظم72071422422065200

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد كاظم موسى مهاوش72081422422065202

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد وهب جبر والي72091422422065204

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيصفيه محمد مفتن محمد72101422422065206

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيضحى ماجد كباشي داود72111422422065209

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه راضي قاسم نعمه72121422422065212

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيغسق حسين فتنان فلفل72131422422065229

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيغفران تحسين مهدي حالوب72141422422065231

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر عبد الستار حسين72151422422065235

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه حسام نافع محمد72161422422065238
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه علي سلمان عاشور72171422422065248

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمالك جاسم لفته هاشم72181422422065280

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمالك علي عباس ربح72191422422065281

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة690.0098.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمنار رحيم حسب حسين72201422422065283

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمنار محمد انتيش صيوان72211422422065285

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبا رحمن كاطع سعدون72221422422065289

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينبا وسام عباس موسى72231422422065294

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينرجس خاتون محمد عبد الرضا عباس72241422422065296

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور الزهراء يحيى شكر هللا بيرم72251422422065298

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور ضياء هاشم حيدر72261422422065300

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينورالهدى اياد حسين شطاوي72271422422065305

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهاجر عبد هللا عذيب عداي72281422422065310

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهاجر عماد خليل حسن72291422422065311

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين احمد عبد مناتي72301422422065318

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين حاجم عبد الحسين عوده72311422422065319

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين حسن كاظم حسن72321422422065320

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين عمر غازي محمد72331422422065321

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيافراح زغير جويد مكطوف72341422422066003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيامال عالء جميل طلب72351422422066005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيايه احمد علي احمد72361422422066007

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيتيراج حمد شلش محسن72371422422066014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيحنين ضعيف بشير ربيع72381422422066015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0077.29ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزينب حلو ناصر حواس72391422422066027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزينب سعيد جبر لفته72401422422066028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزينب يحيى صغير عوده72411422422066032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيساره اياد جاسم حميد72421422422066034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيغفران رياض جمعه حاتم72431422422066039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيكوثر حسين كاظم كاطع72441422422066047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائييقين علي خيرهللا شوكه72451422422066064

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية االعتماد للبناتاحيائيأمال علي فليح حسن72461422422067001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية االعتماد للبناتاحيائياديان عباس فاضل هوبي72471422422067002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية االعتماد للبناتاحيائياطياف عدنان عطية عكموش72481422422067003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية االعتماد للبناتاحيائيام البنين عبد الرزاق بريس محسن72491422422067005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية االعتماد للبناتاحيائيامل باسم ناصر مزبان72501422422067006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية االعتماد للبناتاحيائيايه ياسر سعدي حامد72511422422067008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية االعتماد للبناتاحيائيبنين عالوي عبد الحسين علي72521422422067012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية االعتماد للبناتاحيائيتبارك مصطفى كاظم خلف72531422422067018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية االعتماد للبناتاحيائيحوراء نزار مالح عبد72541422422067022

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية االعتماد للبناتاحيائيرسل احمد علي قاسم72551422422067025

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية االعتماد للبناتاحيائيرسل عالء عبد الكاظم كزار72561422422067027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء عادل شراد حسين72571422422067035
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء محمد كلخان موزان72581422422067038

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزينب حسين موسى حمزه72591422422067039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزينب سعيد نعيم عبد72601422422067044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية االعتماد للبناتاحيائيساره حيدر هاشم عليخ72611422422067051

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية االعتماد للبناتاحيائيساره صفاء ناصر كطن72621422422067052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية االعتماد للبناتاحيائيطيبه رسول لملوم منيخر72631422422067062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمة الزهراء اياد خليل رجا72641422422067063

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى555.0079.29ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي خلف مهيهي72651422422067064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمه جبر حسن حمود72661422422067065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية االعتماد للبناتاحيائيمعصومه رسول لملوم منيخر72671422422067075

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية االعتماد للبناتاحيائيمنار حيدر طعمه حمد72681422422067076

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية االعتماد للبناتاحيائينبا سامي نجم عبد هللا72691422422067077

كلية العلوم/جامعة ديالى562.0080.29ثانوية االعتماد للبناتاحيائينور الهدى خالد عباس حجار72701422422067081

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية االعتماد للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين حميد ناصر72711422422067082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية سما بسماية للبناتاحيائياروى يعرب عبد الواحد رشيد72721422422068006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية سما بسماية للبناتاحيائياستبرق قاسم جبر جواد72731422422068008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم641.0091.57اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيام البنين مشتاق عبد طاهر72741422422068011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت490.0070.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبلسم حسن علي عبدال72751422422068016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبنين سيف صالح هادي72761422422068017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيتبارك صادق مجيد عبد الحميد72771422422068020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيتبارك عبد الجبار محمد علي72781422422068021

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيحنين محمد مسلم زاير72791422422068025

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرسل حاتم كريم خالد72801422422068033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرفل صالح جبار كلش72811422422068036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيرقيه حسين علي صلبوخ72821422422068039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيروز صالح حسن شريف72831422422068042

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيريام عمر فائق حسن72841422422068044

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء رعد سالم عطوان72851422422068048

كلية العلوم/جامعة ديالى588.0084.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء عباس حسن مرضوخ72861422422068052

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء ماهر قاسم عودة72871422422068053

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب حسن عبد الرضا دليفي72881422422068055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب خليل عبد الحسين غالم72891422422068056

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب مشتاق حميد محيسن72901422422068064

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسبا عادل عبد الرسول طعمه72911422422068066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسجى حسين ثامر غضبان72921422422068067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسجى غانم عبد علي خميس72931422422068068

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم681.0097.29اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسجى فائز جاسم رميض72941422422068069

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسوا احمد علي محمد72951422422068071

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشروق علي عمر عبد الزهره72961422422068072

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشهد خالد وهيب ارزوقي72971422422068074

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل472.0067.43اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشهد علي احمد جعفر72981422422068075
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كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشهد محمد فاضل حمد72991422422068076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاتن نائل حميد محمد73001422422068083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمه باسم عباس نعمه73011422422068084

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمه حارث عدنان حنتوش73021422422068085

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمه عماد داخل محسن73031422422068088

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى584.0083.43اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمه نبيل علي خلف73041422422068091

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمنار نذير عبد الستار جمعه73051422422068108

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينبأ مهند كريم حسون73061422422068113

كلية اآلداب/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينرجس قاسم عبد الكاظم جبار73071422422068117

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينسرين حاتم كريم شناوه73081422422068119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور شاكر نعمه حرز73091422422068121

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.4898.07اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور كمال حسن عنيد73101422422068126

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينورالهدى وسمي ابراهيم جهاد73111422422068130

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيهبه رياض موحان حاتم73121422422068131

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيياسمين اسعد جمعه جواد73131422422068133

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية سما بسماية للبناتاحيائييقين سعد عبد الكريم عبد االمير73141422422068135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية سما بسماية للبناتاحيائييمام ستار جبار صالح73151422422068136

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية االغادير للبناتاحيائياسراء محمد علي عزاوي73161422422071004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية االغادير للبناتاحيائيتبارك مؤيد عبد اللطيف علي73171422422071009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية االغادير للبناتاحيائيتقى عمر عبد السالم محمد73181422422071010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية االغادير للبناتاحيائيجنه عدنان هادي علي73191422422071011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية االغادير للبناتاحيائيجنه مهند جاسم ياسر73201422422071012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية االغادير للبناتاحيائيجيهان احمد حسن محمود73211422422071013

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية االغادير للبناتاحيائيحوراء محمد جثير عبيد73221422422071014

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية االغادير للبناتاحيائيريام مثنى عبود جاسم73231422422071019

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0097.00اعدادية االغادير للبناتاحيائيريم ابراهيم اسماعيل ابراهيم73241422422071020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية االغادير للبناتاحيائيزهراء صفاء ثامر علي73251422422071024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية االغادير للبناتاحيائيزينب عماد عوده فليح73261422422071028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية االغادير للبناتاحيائيزينب محمد جبار جياد73271422422071029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية االغادير للبناتاحيائيزينب محمود اموري مهدي73281422422071030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية االغادير للبناتاحيائيسبأ محمد جبار حبيب73291422422071032

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين573.0081.86اعدادية االغادير للبناتاحيائيصفا محمد علي عزاوي73301422422071036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية االغادير للبناتاحيائيطيبه علي باني سعيد73311422422071039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية االغادير للبناتاحيائيعذراء محمد عبيد عاصي73321422422071042

كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية االغادير للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عمران موسى73331422422071048

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية االغادير للبناتاحيائيفرقان مهند جاسم ياسر73341422422071051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية االغادير للبناتاحيائيكوثر محمد جلوب رجي73351422422071052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية637.0091.00اعدادية االغادير للبناتاحيائيمريم ظافر شامل محمد73361422422071054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية االغادير للبناتاحيائيملك انور صبحي شنته73371422422071056

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية االغادير للبناتاحيائينور امجد شاكر عزيز73381422422071060

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائياالء باسم عبد االمير عبد هللا73391422422075001
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيبنين علي عواد محمد73401422422075005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيجنات شمال صدام نعيمه73411422422075008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيخلود داود سلمان ارحيل73421422422075009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيرسل كامل اسوادي نعمه73431422422075010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيرفل يوسف تركي فياض73441422422075011

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيزهراء ثامر صبحي سالم73451422422075016

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيعلياء قاسم كطوف دنبوس73461422422075025

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيمالك راضي عيدان دنبوس73471422422075032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائينرجس طارق ماهور عداي73481422422075036

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0083.43ثانوية المروج الخضراء للبناتاحيائيهبه سعيد عبادي جاسم73491422422075038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائياساور عالء الدين افتيخان مشرف73501422424001001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين رائد عبد الرضا سعد73511422424001005

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبنين ستار جبار عبد الحسين73521422424001006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر جنان علي73531422424001007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرسل رافد عبد الرضا سعد73541422424001014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرقيه رحيم لطيف جاسم73551422424001018

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد ساهي73561422424001023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمود محارب73571422424001024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة546.0078.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب غيث عبد الحسن محسن73581422424001030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيساره جهاد جابر سلطان73591422424001032

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه طارق ارزيج صبر73601422424001045

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0086.00ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس حسن73611422424001047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم عمار يحيى مهدي73621422424001052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم عمر زهير عبد العزيز73631422424001053

كلية الزراعة/جامعة القادسية516.0073.71ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمعصومه كاظم خليف منصور73641422424001057

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى601.0085.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتاحيائينرجس عدنان يونس جاسم73651422424001062

كلية العلوم/جامعة بغداد656.7693.82ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيبراق حسن حميد فهد73661422424002005

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين687.0098.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيتقى فراس طالب محسن73671422424002006

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيداليا كريم عبيد بنيان73681422424002007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم513.0073.29ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيدانيه محمد ابراهيم عبد اللطيف73691422424002008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيدينا عدنان هاشم ابراهيم73701422424002009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيرؤى احمد حبيب جليل73711422424002010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيرانيا نزار جواد محمود73721422424002011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.92100.13ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيربى ناصر محمد شعبان73731422424002012

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد سلمان عبد الخالق73741422424002015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزهراء عودة مفتن حميد73751422424002016

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية647.0092.43ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جبار حسن73761422424002017

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر غازي حسين73771422424002019

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر يوسف منجل73781422424002020

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيشهد صفاء سلمان منشد73791422424002023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيطيبه رائد نادر عبد القادر73801422424002024
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيفرح وسام انور صادق73811422424002029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن عوفي صالح73821422424002030

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم638.0091.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيمريم فائز هالل خير هللا73831422424002033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيمنار جعفر عبد المحسن مسلم73841422424002036

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائينادرة سعد نوري صادق73851422424002038

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائينور سامي جلوب عبد هللا73861422424002041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيهدى اكرم حنش عذاب73871422424002042

كلية الطب/جامعة سومر696.0099.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه هاشم محمد رضا جعفر73881422424003002

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيجلنار دريد محمود علي73891422424003005

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين642.5691.79ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيحنين احمد كامل محمد73901422424003006

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيحوراء مدحت مهدي عيدان73911422424003007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيداليا عماد احمد كامل73921422424003008

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانية مضر عباس عبد73931422424003009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانيه احمد جبار رشك73941422424003010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيريم نزار نذير جميل73951422424003013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.4489.35ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيريمان عالء جاسم مخيلف73961422424003014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم محمد فزع73971422424003017

كلية الطب/جامعة بغداد707.84101.12ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزينه جودت عبد الكريم سعود73981422424003020

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.7695.82ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيسنا ليث عبد الكريم جاسم73991422424003023

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيشمس فراس حسين علي74001422424003026

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيشمس مناف جبار وحيد74011422424003027

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيعال مازن مصطفى مهدي74021422424003029

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.7279.67ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل راضي مسلم74031422424003031

كلية التمريض/جامعة البصرة661.0094.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي راضي ريكان74041422424003032

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه قيس محمد صالح شهاب74051422424003033

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.2098.17ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفرح جسام محمد علي سلمان74061422424003035

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم باسل عبد الحميد مزعل74071422424003039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عزيز محمد74081422424003040

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.8879.27ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم خالد عبد االله عبد الستار74091422424003041

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمنار حيدر خليل ابراهيم74101422424003042

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيميس علي عمران محسن74111422424003044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمينا يوسف محمد يوسف74121422424003046

كلية القانون/جامعة بغداد662.3294.62ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينادين بشار صباح يلدا74131422424003047

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينرجس عامر محمد ادعين74141422424003049

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينور الهدى ياسين جمعه حمود74151422424003053

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة505.0072.14ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينوران خالد ابراهيم مزبان74161422424003054

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائييقين محمد عبد الرضا كريدي74171422424003059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيايه علي حسين حميدي74181422424004004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيايه محمد فاضل كريم74191422424004006

كلية العلوم/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيايه هشام سالم مزعل74201422424004008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيبتول سليم حسين عليوي74211422424004009
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيطيبه رعد حميد يوسف74221422424004014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0063.43ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيمنا سدير كامل خليل74231422424004019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيمينا محمد ناظر عبد المنعم74241422424004020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائينور احمد لقمان يوسف74251422424004022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين652.3693.19ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائياساور محمود عبد الرحمن نعمان74261422424005001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيتبارك عمار احمد محمد74271422424005002

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيتبارك فراس رحمان حسين74281422424005003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيجنه عباس راضي حسن74291422424005004

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيجوان تحسين محمد رستم74301422424005005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيديمه أحمد جاسم محمد74311422424005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرقيه عادل كاظم زبون74321422424005007

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرهف زاهر عبد الجبار محمود74331422424005009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.7696.11ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزهراء علي وحيد محيسن74341422424005012

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر الدين عباس محمد74351422424005013

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزينب عباس محمد غالي74361422424005015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد ابراهيم عبود74371422424005017

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيزينب نجد عبد اللطيف علي74381422424005018

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيشمس انور خزعل عطيه74391422424005023

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيضحى يونس علي سفر74401422424005028

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيطاهره صالح مهدي حنتوش74411422424005029

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية637.5691.08ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيعسل رضا كريم عبيده74421422424005030

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيعال محمود حسين احمد74431422424005031

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء موسى لفته قاسم74441422424005034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فنيان بدر74451422424005036

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية667.0095.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس سبهان غضبان74461422424005037

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.8888.70ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم حسين فرحان74471422424005038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفيان امجد عبد الصاحب رحيم74481422424005039

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفيماء جاسم محمد عيدي74491422424005040

كلية العلوم/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيكوثر رياض جهانبخش رستم74501422424005041

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.2098.03ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمروة ناصر ابراهيم عبد الحفيظ74511422424005042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.6880.81ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمريم رضا كريم عبيده74521422424005046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمريم عدنان ياور صفر74531422424005048

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.5298.50ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمريم كاظم عيدان شديد74541422424005049

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيمهاد محمود راضي جبير74551422424005051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.5694.08ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيميسره حميد عبد الحسن بدر74561422424005053

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.4094.49ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائينادين رائد عبد الحسين جابر74571422424005054

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائينور حسام محمود حميد74581422424005055

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائينيفين حيدر ابراهيم بشي74591422424005060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.4492.78ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيهيا عدي عادل كاظم74601422424005063

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية622.4088.91ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائييسر حميد عبد الحسن بدر74611422424005064

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية نور الضحى االهلية للبناتاحيائيبراء باقر حسن اسماعيل74621422424008003

232 من 182صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14ثانوية نور الضحى االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن عبد هللا نعيمه74631422424008005

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14ثانوية نور الضحى االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح علي عبد74641422424008006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية نور الضحى االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس علوان جاسم74651422424008008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسراء ستار علي حسن74661422424009001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسيا جاسم حسن خليف74671422424009002

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياصاله غالب مصطفى حسين74681422424009003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيام البنين قاسم كمال زوير74691422424009005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيايه مهدي راضي جابر74701422424009019

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبتول جوني بجاي كوده74711422424009021

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبتول صالح عجيل زناد74721422424009022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبراء حسين طراد ابو شنه74731422424009024

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبراء محسن شعيوط معيدي74741422424009025

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبنين فارس خليل ابراهيم74751422424009027

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحنان قاسم كاظم فرحان74761422424009032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحنان محمود سلمان خلف74771422424009033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان كامل يوسف74781422424009037

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرحمه ثامر عيسى خليل74791422424009040

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرقيه خليل ابراهيم احمد74801422424009042

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرقيه سالم خنجر مهدي74811422424009043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال مريح صيره74821422424009048

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس دريول ناصر74831422424009051

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء ناهي قاسم74841422424009052

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مطير كاظم74851422424009053

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم شاتي كريم74861422424009056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب هادي خلف عذير74871422424009066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيشفاء رشيد نعيم فرحان74881422424009076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيطيبه صاحب عبد هللا كاظم74891422424009080

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيطيبه منذر خريبط كشيش74901422424009084

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيعذراء رحيم فريح عبد هللا74911422424009085

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغدير ستار حسن امنيخي74921422424009088

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفاطمة رشيد كاظم فرحان74931422424009093

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد اليذ رسمي74941422424009094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفاطمه سامي حسين حافظ74951422424009095

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي اطعيمه احمد74961422424009096

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفرح صفاء عبد الواحد عبد الصاحب74971422424009098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمريم محمد حافظ منصور74981422424009104

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين677.0096.71ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عطوان فداوي74991422424009105

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمنى هادي ناجي لفته75001422424009108

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمها علي بدر عطيه75011422424009109

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمينا ليث ابراهيم عمر75021422424009110

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينبا سعد هادي شاطي75031422424009113
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينبا عباس عداي خريبط75041422424009114

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيندى هاشم محمد حتاي75051422424009116

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى633.0090.43ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور حسين منشد حسن75061422424009123

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيهبه الرحمن عبد الهادي حسن درويش75071422424009132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيهيام سالم عبد الكريم جعفر75081422424009136

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيهيبه محسن مزبان بدن75091422424009137

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية674.0096.29ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائييقين رزاق عبد قاسم75101422424009141

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيأيه سيف ابراهيم اسماعيل75111422424010003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائياساور حيدر حميد عباس75121422424010004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائياسراء محمد جبار مطر75131422424010005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائياشراق باسم جمعه علي75141422424010006

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيايالف علي ضيدان بوهي75151422424010008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيايه عماد كاظم صيهود75161422424010010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيبراء هادي كاتب سلمان75171422424010011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيبسملة سهيل عزيز علي75181422424010012

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رافد جميل نصر75191422424010013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيبنين كامل سعدون عزيز75201422424010014

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيبنين نزار جبار رشم75211422424010015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيتبارك ثائر جودي عويز75221422424010016

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيتقى حيدر جاسم محمد75231422424010020

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيجيهان ياسين فاضل منصور75241422424010022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد حميد كريم75251422424010023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرؤى محمد ياسين الزم75261422424010029

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرانيا بشار يحيى عباس75271422424010030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرسل احمد داود سلمان75281422424010031

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرسل رعد طاهر شهاب75291422424010033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزهراء توفيق راضي محمد75301422424010039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان رسن صحن75311422424010043

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ياسين شهاب75321422424010045

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية626.0089.43ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزينب صادق سالم حسن75331422424010050

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيزينه طارق محمد سلوم75341422424010054

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيسجى هيثم حميد حسن75351422424010057

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيسناريا احمد رشيد حمود75361422424010058

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيشيماء سيف محمود حسين75371422424010066

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيغدير حمدي حسن احمد75381422424010074

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيفاطمة سمير عبد الحميد عبد الحسن75391422424010076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر شوكت سلمان75401422424010078

كلية التمريض/جامعة بغداد681.0097.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم محمد ابراهيم75411422424010082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيمريم ستار عبد خليل75421422424010088

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيمريم عامر درويش نجرس75431422424010089

قسم السيارات-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل567.0081.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيمنار بشار طارق محمد75441422424010094
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيمنار حمدي حسن احمد75451422424010095

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائينبأ طارق هويدي صالح75461422424010100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائينباء علي حنظل صالح75471422424010101

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائينور حيدر عبد هاني75481422424010110

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائينور رشاد عدنان راضي75491422424010112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائينورس عباس حمزه ارميض75501422424010115

كلية اآلداب/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائييقين احمد حميد مجيد75511422424010119

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيبتول مهند عبد الزهره كاظم75521422424011001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيفاطمه صبيح الياس عبد الغفور75531422424011006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيلقاء نوري جعفر محسن75541422424011007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمنة هللا محمد كاظم خلف75551422424011008

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمودة نصير ناجي محمد رضا75561422424011009

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيموده سعد فاضل جواد75571422424011010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيميسره اسعد سعيد مجيد75581422424011011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيابتهال مصطفى محيسن راضي75591422424012001

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيافنان محمد علي رمث75601422424012004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيبتول سعد فريح طميش75611422424012009

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيبنين ابراهيم حسين صياح75621422424012012

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيبنين احسان كامل سلطان75631422424012013

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيتبارك نجم عبدالحسين حسان75641422424012017

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيحوراء سعد داود سلمان75651422424012018

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيحوراء عبداالمير جبر عليوي75661422424012019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيرقيه محمد ناصر عباس75671422424012026

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط550.0078.57ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيزهراء جاسم جوالن مطروح75681422424012028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيزهراء صباح فضيل صالح75691422424012031

كلية االثار/جامعة الكوفة440.0062.86ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيزهراء وسام سعيد خميس75701422424012037

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيزينه مؤيد ناجي علكم75711422424012039

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيسراج سعد عبود غريب75721422424012042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيسماح واثق ابراهيم سالم75731422424012043

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيطيبه عادل مفتن خلف75741422424012047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيفاطمه ستار حميد ياسر75751422424012054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيفاطمه فهد علي خميس75761422424012056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0073.71ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيلميس حسون خنيصر بندر75771422424012058

كلية طب االسنان/جامعة بغداد699.0099.86ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيمريم علي عاشور محمد75781422424012061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيمنار عالء اخليف خريف75791422424012063

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائينور حسين علي صغير75801422424012065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائينور صادق حامد خليل75811422424012066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء زياد عبد هللا داود75821422424013004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفرقان ابراهيم خليل ابراهيم75831422424013008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمرام علي حسين ناصر75841422424013009

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن محمد جواد موجه75851422424013011
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنار ميثم عبد الواحد رزن75861422424013012

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيابابيل كاظم كطفان غضبان75871422424014001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيايات حازم سكران جاسم75881422424014005

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيايه حازم سهيل نجم75891422424014007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى549.0078.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيايه عدنان حسن علوان75901422424014010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد الجبار الحاج ناشي75911422424014017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتقى قحطان فاضل احمد75921422424014020

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتقى كريم سليم احمد75931422424014021

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرانيا صباح حاجي عبد عون75941422424014025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرانيا فاروق ناصر عليوي75951422424014026

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى604.0086.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيراوان محمد طارق عيسى75961422424014028

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين558.0079.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرحاب طالب حومد هلوس75971422424014029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرسل صالح خير هللا عبود75981422424014030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جبار مولى75991422424014033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرنا عدنان ياسين علوان76001422424014034

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن سعد احمد76011422424014036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس محمد حسين76021422424014038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0069.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزينب رائد كاظم كريدي76031422424014041

كلية التمريض/جامعة ميسان665.0095.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كامل محمد76041422424014044

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزينب محمود داود مسلم76051422424014045

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيساره علي غني حمودي76061422424014046

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسجى عباس خليفه احمد76071422424014047

كلية التمريض/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسحر محمد عبد محسن76081422424014048

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين650.0092.86ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسرى مكرم خماس شطب76091422424014050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسناري محمد جبار داود76101422424014052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد السالم فاضل عبد العال76111422424014054

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيصفا احمد سامي عناد76121422424014055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيضحى حامد فاضل حمود76131422424014056

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين646.0092.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيضحى عبد القادر توفيق خضير76141422424014057

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيطيبه رعد محمود مصطاف76151422424014058

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيغدير خلف غياض غالي76161422424014061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيغسق سامر عبد المهدي زغير76171422424014062

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيغفران علي حسين عبيد76181422424014063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد سالم كريم76191422424014064

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن حميد عبد هللا76201422424014066

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد العالي راضي76211422424014068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي نجم76221422424014069

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه وليد حمد شرقي76231422424014070

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيكوثر حسن عبد الزهره رمضان76241422424014071

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم عادل شاكر خضير76251422424014076

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيملوك اسماعيل خليل بلهان76261422424014079
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمنار هادي حسن حسين76271422424014081

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيموج حامد حمادي عريبي76281422424014083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينبا مصطفى عبد القادر الحسيني76291422424014086

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمود داود مسلم76301422424014088

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم537.0076.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور فاضل نظير فاضل76311422424014089

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد العالي راضي76321422424014091

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيهدى محمد دشر جاسم76331422424014095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائياسراء حسام علي احمد76341422424015002

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيافنان علي عبد الحسين حسن76351422424015003

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيحسنا عبد الكريم يونس عيالن76361422424015005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيروز بالل نوري عبد76371422424015007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق مهدي صالح76381422424015009

كلية العلوم/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائينور الحوراء حسين جابر عليوي76391422424015013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائييمامه ثامر عواد محسن76401422424015016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0068.57ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيأيه مجيد عيدان كاظم76411422424016002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم505.0072.14ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيآية نصيف جاسم عودة76421422424016003

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية653.0093.29ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائياليمامة حارث خلف حسن76431422424016005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيايات حميد عطيه نهيو76441422424016006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيبسمه احمد علي حسين76451422424016007

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيبنين احمد نجم عبد76461422424016009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد حسن رسن76471422424016011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن هادي حسن76481422424016012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك مؤيد جبار فارس76491422424016014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرشا مهدي اسماعيل عبد الحسين76501422424016016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرفل غسان ناجي حنتوش76511422424016017

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد صبار عبد الحسين جواد76521422424016024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس رخيص حافظ76531422424016025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيسرى رعد قاسم فرج76541422424016029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيطيبه عباس منذر حمودي76551422424016030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيمالك سليم عباس اشويع76561422424016037

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينازك سعد عبد الحمزه جابر76571422424016038

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم ظاهر طاهر76581422424016043

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى نعمان غضبان حبيب76591422424016044

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينوره متعب حسن محمد76601422424016045

كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0061.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائياصاله عبد الرحمن جريان جار هللا76611422424017005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيامنيه علي وحيد عبود76621422424017009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيبراء حسن علي حسين76631422424017014

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيتبارك علي خليبص سوسه76641422424017020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيتقى والء صادق توفيق76651422424017025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيجمانه رعد غضبان احمد76661422424017026

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيخديجه احمد جبار شايع76671422424017030
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قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيرفل غسان علي احمد76681422424017038

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيرقيه باسم سلمان حسن76691422424017039

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة581.0083.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيرقيه مؤيد رحيم وريوش76701422424017043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيرهف مهند ياسين مهدي76711422424017044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيريام حسين عبد شكر76721422424017051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء خضير داود مذكور76731422424017055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح غياض بجاي76741422424017059

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء علي سمير عباس76751422424017061

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد خضير عباس76761422424017063

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة545.3277.90ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزينب جهاد عبد الكاظم حسين76771422424017065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزينب طالب كريم جبر76781422424017067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيشهد سعد ابراهيم عباس76791422424017082

كلية العلوم/جامعة بغداد620.3288.62ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عجالن عالوي76801422424017100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد داغر حسين76811422424017101

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه خيون عبود يوسف76821422424017103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل زمان سعيد76831422424017104

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن بدر76841422424017105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.9673.28ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مطشر كزار76851422424017106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.4881.93ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد لطيف كاظم76861422424017108

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيقمر ثائر بدر عبد علي76871422424017111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمريم جمال ثجيل راضي76881422424017115

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمريم عامر ياس ديوان76891422424017117

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمريم محمد خزعل هاشم76901422424017119

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينبأ محمود عبد الرحمن محمد76911422424017125

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينرجس كاظم جواد حلو76921422424017127

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينور الهدى حميد عبد الحسين منصور76931422424017130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينورس حامد علي فتالي76941422424017139

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائييسر مهند ياسين مهدي76951422424017141

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية512.0073.14االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيايه ضرغام عباس فالح76961422424018002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيبنين عدنان عبطان مجهول76971422424018004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43االهلية للبنات (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيرقية حسن عالوي حاجي76981422424018007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.6491.09ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك اركان محمد مهدي76991422424019006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيجنات فليح حسن طخاخ77001422424019009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0076.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرؤى حسن طاهر مهدي77011422424019014

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرانيه اياد محمدحسين شاه محمد77021422424019015

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه عقيل حسين موسى77031422424019019

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين666.0095.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزينه جواد كاظم خضير77041422424019026

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيساره حيدر سعدون محسن77051422424019027

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيساره عاصم ظاهر جبر77061422424019028

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيصفا عبدالحليم عباس كعيد77071422424019032

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.2497.32ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي محسن جوي77081422424019035
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عيسى عبد االمير علي77091422424019036

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيكوثر رحيم عبيد خشالي77101422424019039

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيماريا عماد رشيد محمد77111422424019040

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم جميل فريح نزال77121422424019041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر ماجد خضير77131422424019042

كلية طب الموصل/جامعة الموصل704.92100.70ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم ياسر يونس مجيد77141422424019046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمينا طارق عبدالحي رمضان77151422424019049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينور خالد عليوي جبر77161422424019053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائياروى جبرائيل علي جباره77171422424020001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء عبد الحسين سيد77181422424020003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيامنه طه اسماعيل نصيف77191422424020004

كلية التمريض/جامعة كركوك661.0094.43ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيايات فارس قنبل عذير77201422424020005

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0089.57ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيجيهان هيثم عبد عباس77211422424020007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيحوراء فارس محمود كاظم77221422424020008

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيرقيه هادي أسوادي اعليوي77231422424020010

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيغدير يوسف عبد شايع77241422424020019

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيفرح عباس عزيز جاسم77251422424020023

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0087.71ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر محمد جبار77261422424020025

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيمناسك تحسين علي عبد عون77271422424020027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينعمه هللا محسن جوده كطان77281422424020029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينور باسم مجيد جاسم77291422424020030

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينور عدنان ملك عبد الحسين77301422424020031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينور مؤيد علي محمد77311422424020032

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم عبود سفيح77321422424021003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيروان جواد كاظم ناصر77331422424021005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيصديقة اسعد محسن فرج77341422424021010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيمريم عدنان كريم ابو الهوش77351422424021015

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايمان فراس عبد هللا سلمان77361422424022003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيبركه حسين ياس كاظم77371422424022004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيبنين زيد عبد الحمزه خميس77381422424022005

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية582.0083.14ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيرقية اركان عبد عدنان77391422424022010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيغدير محسن حزام رسن77401422424022023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عصام عبد هللا ابراهيم77411422424022024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد راشد محمد77421422424022025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمنار فالح ثامر حسين77431422424022034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيامنه فراس نصيف جاسم77441422424025002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيسما عامر عبود منجي77451422424025003

كلية اآلداب/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيرغد جابر خشن سعيد77461422424027003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حارث عبد هاشم77471422424027009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.2078.60ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيمريم اثير فيصل غازي77481422424027013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائينبأ جاسم صبر موزان77491422424027015
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتاحيائيحوراء نديم صدام عذيب77501422424028001

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتاحيائيعذراء هاشم صدام عذيب77511422424028003

كلية االعالم/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية امير البيان االهلية للبناتاحيائيزهراء فرحان بدن جاسم77521422424029006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية البلديات االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى علي حسين دهش77531422424030001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية البلديات االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر جمعه شياع77541422424030002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيبتول قاسم جمعه عريبي77551422424031004

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيتبارك ناصر حسين نجم77561422424031005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين فهد عبد هللا77571422424031013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيسجى حسين كاظم محمد77581422424031016

كلية التمريض/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيضحى مهدي زغير وهيب77591422424031018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيعذراء صادق محسن خدام77601422424031020

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيغفران حسين محمد احمد77611422424031021

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت631.0090.14ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد المحسن محمد درمان77621422424031023

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد الحسن خليف77631422424031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد سامي ناصر77641422424031025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي كشيش77651422424031028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتاحيائيميسرة طاهر حميد يونس77661422424031031

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم عبد عوده77671422424032005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيزينب احمد جثير موسى77681422424032007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية المناهل االهلية للبناتاحيائيمريم علي هاشم حسين77691422424032008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية النسيم الهادئ االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم محسن علي77701422424033001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية النسيم الهادئ االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد تركي عبد النبي77711422424033002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية النسيم الهادئ االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين غايب عيسى77721422424033003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيبثينه ياس خضير عباس77731422424035005

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيحنين فراس حامد منصور77741422424035008

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين قاسم هاشم77751422424035009

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيرسل عماد مهدي جاسم77761422424035013

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار شعيوط77771422424035015

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيساره طارق محمد حمزه77781422424035019

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي فليح77791422424035023

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل كردي شالكه77801422424035025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيكوثر خلف عاجل خفيف77811422424035026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيمريم محمد هالمه حسين77821422424035028

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية656.0093.71ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيمريم مسلم شمخي جبر77831422424035029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية أور االهلية للبناتاحيائيمريم ناطق هندي رحم77841422424035030

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء650.0092.86ثانوية أور االهلية للبناتاحيائينور احمد طارش دوس77851422424035031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية ريادة االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي صالح حمد77861422424037003

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية طريق المستقبل االهلية للبناتاحيائينبأ أياد عبيس مزهر77871422424038004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتبارك حميد عبيد باصي77881422426001006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتبارك صفاء قداح عبد الغفار77891422426001007

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيحال محمد محمد الحسيني77901422426001011
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيغفران بالل عباس ابراهيم77911422426001038

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0071.71ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم عماد باراني رحيم77921422426001045

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيهبه احمد عبد حمود77931422426001053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيسجى عبد الزهره ساجت علي77941422426002007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الشريف الرضي المسائية للبناتاحيائينور علي كاظم عيسى77951422426002009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيحوراء حميد خلف الزم77961422426005007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيرسل برزان حسن علي77971422426005008

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيزينب ماجد جاسم كاظم77981422426005021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيزينب مهدي هاشم خلباس77991422426005022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا ساجت جربوع78001422426005030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503.0071.86ثانوية الجادرية المسائية للبناتاحيائينبا ادريس محمد االمين78011422426005038

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائياية رياض جاسم محمد78021422426006005

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم حسن عيسى78031422426006008

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء524.0074.86ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتقى جليل ابراهيم محمد78041422426006009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرباب عنيد حسون فرحان78051422426006017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء هادي قاسم هويدي78061422426006028

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيساره عماد جالب ارعيد78071422426006032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسجى حسن حسين حسن78081422426006034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسحر علي حسين خلف78091422426006035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشهد عباس محسن ساجت78101422426006037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمنار صالح حسن طخاخ78111422426006053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينور عدي عبد االمير بدن78121422426006055

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيايه خالد حسين هاشم78131422427001002

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيمروى قاسم عبد هللا محمد78141422427001005

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيهبه عز الدين عبد الكريم سلمان78151422427001008

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية615.0087.86ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيهدى محمد عبد علوان78161422427001009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيايمان اياد عبد الكريم مهدي78171422427002001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيدينا محمد درويش شريف78181422427002003

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيسرى مظهر نصيف جاسم78191422427002005

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمريم بالل محي الدين عبد هللا78201422427002009

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمريم ضياء حامد ياسين78211422427002011

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائينبا عامر اسد اسماعيل78221422427002012

كلية العلوم/جامعة واسط609.0087.00ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائييقين جواد كاظم ناهي78231422427002015

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الكلية الجامعة االهلية المختلطةاحيائيشمس اوس عبد الرحيم شبيب78241422427003002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86الخارجياتاحيائيابتهال ياسر جبار مطر78251422428050003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29الخارجياتاحيائياماني عادل تاية ثامر78261422428050036

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43الخارجياتاحيائيامنه جمعه جعفر موسى78271422428050040

كلية اللغات/جامعة بغداد600.0085.71الخارجياتاحيائيامنه حسن محمود عبد هللا78281422428050041

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0083.57الخارجياتاحيائيايات عامر حنون علي78291422428050056

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0074.71الخارجياتاحيائيايام علي عباس انعيمه78301422428050062

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29الخارجياتاحيائياية محمد فليح بطي78311422428050069
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قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى576.0082.29الخارجياتاحيائيايه احمد جارهللا فزع78321422428050081

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29الخارجياتاحيائيبنين جواد كاظم قريش78331422428050104

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين584.0083.43الخارجياتاحيائيتبارك باسم كامل خلف78341422428050108

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0068.71الخارجياتاحيائيتيسير علي ثابت كطافه78351422428050119

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29الخارجياتاحيائيجنه طاهر كامل متلب78361422428050126

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00الخارجياتاحيائيحنين علي كاظم سلمان78371422428050139

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86الخارجياتاحيائيحوراء محمد ستار كزار78381422428050160

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71الخارجياتاحيائيحوراء محمد لفته ملك78391422428050161

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86الخارجياتاحيائيرباب محمد كاطع عبد78401422428050194

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86الخارجياتاحيائيرند عبد الرسول محمد شهباز78411422428050224

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71الخارجياتاحيائيريحانه بسام ناجي محمد78421422428050232

كلية التمريض/جامعة ميسان660.0094.29الخارجياتاحيائيزهراء اسعد حمدي عبد الرضا78431422428050238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57الخارجياتاحيائيزهراء جابر غياض غالي78441422428050243

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43الخارجياتاحيائيزهراء رشيد عكيلة جبر78451422428050254

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00الخارجياتاحيائيزهراء سالم عباس حسين78461422428050256

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00الخارجياتاحيائيزهراء مهدي جاسم عطيه78471422428050281

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية593.0084.71الخارجياتاحيائيساره احمد عباس سريح78481422428050313

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14الخارجياتاحيائيسميرة ليث نعمة جواد78491422428050351

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57الخارجياتاحيائيشمس الضحى جاسم كامل جواد78501422428050365

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0093.86الخارجياتاحيائيشهد محمد عبد هللا عباس78511422428050377

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14الخارجياتاحيائيطيبة حامد قاسم خزعل78521422428050401

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86الخارجياتاحيائيعبير شمر جميل فرحان78531422428050411

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43الخارجياتاحيائيعذراء ستار حنون حسون78541422428050415

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57الخارجياتاحيائيفاطمه رسول كريم جابر78551422428050462

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14الخارجياتاحيائيالنا رائد جبار شاه مراد78561422428050475

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71الخارجياتاحيائيمريم جليل حميد كاظم78571422428050491

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86الخارجياتاحيائيمريم غسان يوسف نونا78581422428050503

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43الخارجياتاحيائيمريم هاشم مرهون يوسف78591422428050511

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29الخارجياتاحيائيمالك وسام عبد هللا ياسين78601422428050513

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29الخارجياتاحيائيمنار تحسين جواد كاظم78611422428050515

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29الخارجياتاحيائينبا عبد الزهره هادي علي78621422428050535

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43الخارجياتاحيائينرجس علي خلف حسين78631422428050550

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57الخارجياتاحيائينور الهدي هادي حنون منشد78641422428050566

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29الخارجياتاحيائينور علي حمادي عريبي78651422428050584

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم629.0089.86الخارجياتاحيائينورالهدى علي جودة عبدهللا78661422428050594

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14الخارجياتاحيائيهاجر خالد محمد عبدة78671422428050603

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14الخارجياتاحيائيوفاء عبد علي عباس عبد الحسن78681422428050635

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71الخارجياتاحيائيوالء سعد سلمان داود78691422428050639

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43الخارجياتاحيائياسراء محمد صاحي حسوني78701422428050645

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيامير سمير فرحان محمود78711422511001005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيحسين علي حسين كريدي78721422511001008
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيخوليو اعياد فرج يوسف78731422511001010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0067.86ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيرامي رعد سالم توما78741422511001011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيزيد سعد رحيم عبد الوهاب78751422511001012

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيسيف محمد عبد الستار محمود78761422511001016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعباس محمد جبار رحيمه78771422511001018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية634.0090.57ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعباس منذر مهدي سعيد78781422511001019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن قاسم صالح مهدي78791422511001020

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعبد هللا عباس علي محمد78801422511001024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعبد هللا يعرب عبد هللا مهدي78811422511001026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعلي حسن مدلل منصور78821422511001027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعلي مهدي كاظم محمد78831422511001031

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد حسن مدلل منصور78841422511001037

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد وسام خضير عباس78851422511001040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى محمد سرحان حسين78861422511001042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمقتدى محمد ياسر بدر78871422511001043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمنتظر مهدي وحيد ناصر78881422511001045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية الزوراء للبنينتطبيقينور الدين ضياء زبون معارج78891422511001046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية الزوراء للبنينتطبيقييوسف احمد مهدي محمد78901422511001047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الزوراء للبنينتطبيقييوسف حسن ماشاف زرزور78911422511001048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0066.43ثانوية النظامية للبنينتطبيقيجعفر مثنى موري عيسى78921422511002005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية النظامية للبنينتطبيقيسيف خالد عبد الرسول صالح78931422511002010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية النظامية للبنينتطبيقيعبد الحميد مروان حميد محمد سعيد78941422511002013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية النظامية للبنينتطبيقيكرم خالد يوسف عزيز78951422511002024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0083.71ثانوية النظامية للبنينتطبيقيمحمد رعد كريز محسن78961422511002028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية النظامية للبنينتطبيقيناظم احمد محمد احمد78971422511002036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية505.0072.14ثانوية النظامية للبنينتطبيقيهيثم اسعد جمعة لعيبي78981422511002037

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0067.86ثانوية النظامية للبنينتطبيقييوسف مؤيد محمد صالح كاظم78991422511002041

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0078.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيبهاء طالب مزيد مسير79001422511003006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيجاسم محمد علي حسين79011422511003008

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيحامد شاكر محيبس عبيد79021422511003009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيحسين غفار مولي محسن79031422511003015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيرسول محمد حسن جالي79041422511003024

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية589.0084.14اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيسجاد كريم ناصر حسن79051422511003028

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيصادق شدهان مشبح علي79061422511003030

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعلي بتور عباس سلمان79071422511003034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعلي تموز سلطان ظاهر79081422511003035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعلي رشيد عيال شفلح79091422511003038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعلي ناظم صبيح عبد الحسن79101422511003045

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمثنى احمد كريم زنيد79111422511003052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد جويد79121422511003054

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمحمد شاكر محيبس عبيد79131422511003056
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمحمد علي شون شريف79141422511003059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمحمد قاسم جبار عوفان79151422511003061

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى جاسم ياسر حسين79161422511003066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى جمال شلح خلف79171422511003067

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمقتدى جاسم عبيد كاطع79181422511003074

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمقتدى نعيم سالم بدن79191422511003075

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمهدي صالح سرحان صحن79201422511003079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيهيثم فاضل ساجت علي79211422511003080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية النورين للبنينتطبيقيحسين رزاق غائب رخيص79221422511004004

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية النورين للبنينتطبيقيحسين غازي مريوش جعاطة79231422511004006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية النورين للبنينتطبيقيحيدر حسن خليل ابراهيم79241422511004007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية النورين للبنينتطبيقيداود نصر هللا داود سلمان79251422511004008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية النورين للبنينتطبيقيعباس عبد الرحمن سلمان عبد هللا79261422511004010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية النورين للبنينتطبيقيعباس مصطفى مشعان جحيف79271422511004011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية النورين للبنينتطبيقيعلي جبار هادي ابراهيم79281422511004017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0063.14اعدادية النورين للبنينتطبيقيعلي حيدر شمخي جبر79291422511004018

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية النورين للبنينتطبيقيعلي خليل جاسم هاشم79301422511004019

قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.0091.43اعدادية النورين للبنينتطبيقيعلي محمد عباس غليس79311422511004022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية النورين للبنينتطبيقيعمران ستار حسن هندي79321422511004024

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية النورين للبنينتطبيقيقاسم احمد جلود عرنوص79331422511004025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية النورين للبنينتطبيقيمحمد اياد عبود جفال79341422511004026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية النورين للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل عباس79351422511004029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية النورين للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرحيم عبد79361422511004036

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية692.5698.94ثانوية المتميزينتطبيقيابراهيم احمد قدوري عبد79371422511005001

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.8495.55ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد رضا اسامه مجيد غالب79381422511005002

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية615.2887.90ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد سالم حسين رشيد79391422511005003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية663.2094.74ثانوية المتميزينتطبيقيمحمود طه ياسين توفيق79401422511005004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقياحمد طارق كامل زروك79411422511006003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقياوس عادل كاظم زغير79421422511006009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين هاني جاسم ابراهيم79431422511006026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيستار جبر جعفر عبد الحسن79441422511006035

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعباس محمد جباره نعيمه79451422511006046

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعباس مخلص زيارة صالح79461422511006047

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى545.0077.86اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي خالد جاسم محمد79471422511006054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي رياض احمد محمود79481422511006055

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي صالح واجد عبيد79491422511006057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي عباس حاتم مونس79501422511006058

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي محمد حاتم غربي79511422511006061

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء594.0084.86اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيقاسم احسان علي حسين79521422511006064

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيكاظم عباس اسد سيف هللا79531422511006065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيكاظم كريم حسين علي79541422511006066
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمحمد رياض علي مزبان79551422511006071

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمنتظر مؤيد جليل كاظم79561422511006079

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيياسر لطيف رشيد مرهج79571422511006082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيابو الحسن مصطفى شاكر هاشم79581422511007003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد جاسم صبري ماهود79591422511007005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد ستار جبار فيصل79601422511007008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية445.0063.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد نوفل عبد الرزاق داود79611422511007013

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0081.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسن احمد حسن زوير79621422511007025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسن ستار محمود مشالي79631422511007026

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسن فريد سلمان حبوب79641422511007027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسين ماجد عبد الكاظم سالم79651422511007033

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0090.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحيدر جليل محمد ملك79661422511007034

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحيدر رضوان عبد المجيد جعفر79671422511007035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيرضا رشيد صدام ثابت79681422511007038

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيرضا سعد ناصر نمر79691422511007039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيسجاد بشار غازي فيصل79701422511007041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيسيف كريم رحيم عيسى79711422511007043

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية616.0088.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيطارق زياد طارق صالح79721422511007044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعقيل لؤي فليح حسن79731422511007049

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي حسب حميد طاهر79741422511007050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي خالد غالب محمد79751422511007052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي محمد هادي محمد79761422511007056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي مهدي كاظم عبد79771422511007058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي نعيم هاشم موسى79781422511007059

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي يونس هاشم حمدي79791422511007060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0069.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيكرار حيدر علي محمد79801422511007062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيكرار عادل كريم عيدان79811422511007063

التخصصات االدارية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمجتبى ود فاضل بنيان79821422511007064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد صادق هاني شاكر عنتيك79831422511007068

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد محمود سلمان جبر79841422511007073

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت473.0067.57إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد نبيل عباس رشيد79851422511007074

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية624.0089.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد نبيل كمال احمد79861422511007075

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمرتضى حميد زاير جاسم79871422511007078

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمنتظر رياض عبد الرضا كاظم79881422511007087

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمنتظر محمد خفيف هيكل79891422511007089

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمهيمن عباس شرهان نعمه79901422511007091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0483.58زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيالحسين عماد فؤاد يحيى79911422511008001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط608.3286.90زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيحيدر احمد شاكر حسن79921422511008003

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.8893.13زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيعبد الكريم فراس هاشم قمر79931422511008004

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.2486.46زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيفادي المقتدى احمد اسماعيل خلف79941422511008005

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد613.7687.68زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمحمد المهدي سرمد توفيق صيهود79951422511008007
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قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت524.6074.94زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمحمد نزار قادر حمود79961422511008008

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد701.16100.17زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمصطفى احمد صادر حبيب79971422511008009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.2497.18زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقيمصطفى مضر رشيد مجيد79981422511008010

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية669.7695.68زيونة- ثانوية كلية بغداد تطبيقينمير بشير نايف كصب79991422511008011

كلية الزراعة/جامعة واسط426.0060.86إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحسان جاسم حسين حمزه80001422511009001

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحمد داود سلمان صالح80011422511009003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0066.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيامير باسم إسماعيل مصطفى80021422511009010

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيامير حسن محمد عبد80031422511009011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيباقر محسن مفتاح ارهيف80041422511009013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسام هادي جاسم نويح80051422511009015

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسن فالح حسن لعيبي80061422511009018

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين باسم مخيف عاجل80071422511009021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين عطوان عبد حلو80081422511009026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم640.0091.43إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين كريم سهيل مدب80091422511009029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين مجيد نجم عبد80101422511009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0069.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين ناصر حسين حبيب80111422511009031

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0070.43إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحيدر جبار فالح عواد80121422511009032

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0079.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيرسول حسيب محسن خلف80131422511009035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيزيد حميد محمود جياد80141422511009037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0069.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسجاد حسنين محمد جواد عبد الستار80151422511009040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسجاد خير هللا زويد خلف80161422511009041

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0074.29إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسجاد عمار باسم جبر80171422511009044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسجاد محمد ناصر حسين80181422511009045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0067.14إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسعد رافد سعد جبر80191422511009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0062.57إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسليم رحيم فريح راضي80201422511009047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية497.0071.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعباس احمد يونس داود80211422511009053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0068.29إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعباس فاضل سعد ذبيح80221422511009054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي ناهد عبد الحسن حسين80231422511009070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمؤمل مجيد عبد الرضا عمران80241422511009077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد طاهر رياض فالح حسن80251422511009084

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد فراس إبراهيم حسن80261422511009087

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0071.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمد زياره80271422511009089

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد منذر جاسم محمد80281422511009090

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمصطفى جودة عيفان حمزه80291422511009096

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمنتظر سعيد كاظم جبار80301422511009103

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية627.0089.57إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمنتظر عباس فاضل محسن80311422511009106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيموسى طالب محمود حسن80321422511009111

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.0073.57إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقينذير احمد هادي خلف80331422511009112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد تحسين خلف جايد80341422511010002

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية621.0088.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيجعفر احمد عبود حسين80351422511010006

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية596.0085.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيجعفر خالد صياح حمزه80361422511010007
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية467.0066.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيجمال ظاهر حبيب ظاهر80371422511010008

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن حامد عبد الرضا متلب80381422511010009

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن غزوان فالح عبد الزهرة80391422511010010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين صباح غازي عرابي80401422511010012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحمزه عبد الحسين جياد مكطوف80411422511010015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيرسول مهدي حسين علي80421422511010016

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0080.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيصادق جعفر نجم عبد هللا80431422511010022

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس عامر علوان مهدي80441422511010023

كلية العلوم/جامعة النهرين564.0080.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعقيل محمد عباس حسن80451422511010028

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت494.0070.57اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حيدر يونس خلف80461422511010030

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكرار حامد وجعان حمدان80471422511010038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد راضي حسين عبد هللا80481422511010044

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0062.43اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقينصر هللا حسين حميد صابط80491422511010055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيياسر يحيى حسن جمعه80501422511010057

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية503.0071.86إعدادية المروج للبنينتطبيقيأياد حميد شحيت حبيب80511422511011001

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0088.29إعدادية المروج للبنينتطبيقياحمد جبار ابراهيم حمود80521422511011004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0083.86إعدادية المروج للبنينتطبيقياسامه علي داخل احيمد80531422511011010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم484.0069.14إعدادية المروج للبنينتطبيقيالحسن نبيل صائب علي80541422511011013

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية663.0094.71إعدادية المروج للبنينتطبيقيامير وائل عبد الحسين هاشم80551422511011015

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14إعدادية المروج للبنينتطبيقيباقر عمار مهدي محمود80561422511011018

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيحذيفه عبد المنعم عيدان علي80571422511011020

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن سالم جاسم هاشم80581422511011022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية443.0063.29إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسين هشام حسين محمد80591422511011026

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43إعدادية المروج للبنينتطبيقيحيدر عالء خضير إسماعيل80601422511011028

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية659.0094.14إعدادية المروج للبنينتطبيقيذو الفقار قيس عبيد عاصي80611422511011032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيزيد جاسم محمد احمد80621422511011034

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43إعدادية المروج للبنينتطبيقيسجاد زياد طارق كريم80631422511011038

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0067.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيصالح بالل نصر هللا محمد80641422511011044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29إعدادية المروج للبنينتطبيقيعباس إسماعيل احمد حسين80651422511011047

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0075.14إعدادية المروج للبنينتطبيقيعباس بهاء الدين حسن عباس80661422511011048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد خميس80671422511011051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد الرحمن خضر عبد الرحمن محمود80681422511011052

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية639.0091.29إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد الرزاق شاكر فرعون علوان80691422511011054

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد هللا عمر علي دوشان80701422511011061

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت615.0087.86إعدادية المروج للبنينتطبيقيعز الدين عالء عكاب حسن80711422511011064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي رعد نعيم رشيد80721422511011068

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد592.0084.57إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي فاضل ابراهيم عباس80731422511011071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد489.0069.86إعدادية المروج للبنينتطبيقيعمر سلمان داود صالح80741422511011076

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيكرار علي محسن عباس80751422511011082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00إعدادية المروج للبنينتطبيقيماهر اسعد كاظم شكاصي80761422511011084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد كريم سعيد مجيد80771422511011098
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية633.0090.43إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد يحيى حسين حسون80781422511011100

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86إعدادية المروج للبنينتطبيقيمرتضى احسان عبد الهادي فاضل80791422511011103

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0077.71إعدادية المروج للبنينتطبيقيمرتضى محمد جاسم محمد80801422511011106

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71إعدادية المروج للبنينتطبيقيمنتظر ناظم شخير موزان80811422511011118

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14إعدادية المروج للبنينتطبيقيمهيمن كتيب خضير عبد علي80821422511011121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57إعدادية المروج للبنينتطبيقيوليد رعد علي وهيب80831422511011124

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86إعدادية المروج للبنينتطبيقيياسر ماجد حميد علوان80841422511011127

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0079.86إعدادية المروج للبنينتطبيقييحيى عباس فاضل محمود80851422511011128

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43إعدادية المروج للبنينتطبيقييوسف حسين ناجي محمد80861422511011130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0065.71إعدادية المروج للبنينتطبيقييوسف طارق حومد هلوس80871422511011131

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71إعدادية المروج للبنينتطبيقييوسف ناصر زوين ناصر80881422511011134

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86إعدادية المروج للبنينتطبيقييوسف وسام حسين ارضيو80891422511011135

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية505.0072.14إعدادية النضال للبنينتطبيقيعباس علي عبد الجبار فاضل80901422511012008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيابراهيم سلمان حسين شالل80911422511013001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية633.0090.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد حميد حسين عنفوص80921422511013003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية516.0073.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد سالم كريم خضير80931422511013004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0075.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد عبد هللا منصور حسن80941422511013006

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى507.0072.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد نجم عبد هللا خضير80951422511013008

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0073.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياسامة حسين علي خلف80961422511013010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية661.0094.43إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيايمن حسين حمود محمد80971422511013012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت523.0074.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيجمال محمد حسن عودة80981422511013017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0077.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الكاظم سند80991422511013018

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية572.0081.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسين امجد حسين عبيد81001422511013019

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسين حسن عبد الهادي مناحي81011422511013021

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسين رعد حسين خلف81021422511013022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسين علي كامل سلومي81031422511013024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيسجاد علي حسين فرج81041422511013029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0089.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد الجبار حقي اسماعيل صالح81051422511013033

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعثمان سلمان داود سلوم81061422511013044

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية572.0081.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعدنان طاهر حميد داود81071422511013045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0068.57إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعلي مصطفى علي خلف81081422511013046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيفاروق حسين خضير ياس81091422511013049

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0067.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيكاظم اياد كاظم عباس81101422511013051

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت601.0085.86إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيكاظم محمد كريم كاظم81111422511013052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد حسين كامل عباس81121422511013055

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد عبد حمود طويب81131422511013061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى محمد ناصر خلف81141422511013072

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيادهم زهير ادهم عبد الهادي81151422511014014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيالياس ثامر ياس خضير81161422511014016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيامير وليد عباس عبادي81171422511014019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيانس ستار جبار محمد81181422511014020
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية548.0078.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيايمن احمد جبار شعالن81191422511014021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيجعفر محمد حسين نكروز81201422511014024

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن خالد عالوي حسين81211422511014030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين رضا حيدر جاسم81221422511014037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين طارق زيدان جوده81231422511014039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين عالء جعفر ناجي81241422511014041

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي عدنان محمود81251422511014045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عجزان81261422511014046

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0068.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين لؤي قاسم مسلم81271422511014048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0074.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين مازن علي عبد81281422511014049

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية619.0088.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر حميد سيد كاطع81291422511014055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر خلف فرحان عذاب81301422511014056

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط596.0085.14إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد حسن عبد الواحد عبد الباقي81311422511014065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيصادق عبد الحافظ مولود كاظم81321422511014071

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد الرحمن يوسف سالم سلمان81331422511014077

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم هاشم عالوي81341422511014085

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي احمد حمزه ديوان81351422511014087

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي احمد وهيب سرحان81361422511014089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي االكبر زمن عنيد مانع81371422511014090

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية486.0069.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي جواد زغير زرير81381422511014093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى450.0064.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي حارث محسن حسين81391422511014094

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي رحيم عليوي فيصل81401422511014099

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي عماد كامل عطيه81411422511014106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيفهد سعد عباس سعيد81421422511014117

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمؤمل عبد غانم سعدون81431422511014126

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0083.14إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد اكرم ناظم جعفر81441422511014128

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.0093.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد باقر عادل طالل محمد81451422511014131

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي جعفر81461422511014133

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية665.0095.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد سعد جاسم عيسى81471422511014137

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0069.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن اكرم عيدان81481422511014140

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا محمد جواد81491422511014141

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد503.0071.86إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد فالح كاظم عاشور81501422511014151

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد منذر زوير ثامر81511422511014153

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية614.0087.71إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد مهند فاضل عبد الرضا81521422511014154

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمرتضى فالح حسن زاير81531422511014157

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية485.0069.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى عادل عبد الحسن هادي81541422511014165

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى عباس جاسم محمد81551422511014166

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى كريم خليفه احمد81561422511014173

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سالم كاظم81571422511014174

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء420.0060.00إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمهيمن عماد كاظم رسن81581422511014183

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقييوسف دريد فخري سموعي81591422511014188
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0071.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيابراهيم عزيز طارش جابر81601422511015004

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقياحمد محمد شبيب جابر81611422511015008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقياسامه عباس مالك خالوي81621422511015010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقياكرم سامي سرحان ذياب81631422511015011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل537.0076.71إعدادية المقدام للبنينتطبيقيالحسين عادل محمود شاكر81641422511015013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسن عقيل غالي عباس81651422511015023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0069.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين احمد سرحان ذياب81661422511015024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0069.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين جبار ثجيل ضهد81671422511015026

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين عقيل حسين علي81681422511015029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين علي جاسب عبد الحسن81691422511015031

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0079.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحيدر عدنان موسى عبد81701422511015038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسنان اكرم موسى حمدان81711422511015048

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0075.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسيف جبار راضي محمد81721422511015049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71إعدادية المقدام للبنينتطبيقيضرغام طالب شمخي ياسين81731422511015053

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0083.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعباس جبار حنيف سدخان81741422511015055

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعباس عبد الحسن مجيد سلطان81751422511015057

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعباس عالء صبيح خليفة81761422511015058

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية536.0076.57إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد الحميد ثامر عبد الحميد مزعل81771422511015062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناصر حسن احمد81781422511015064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا شرهان81791422511015067

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية518.0074.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي المرتضى قاسم زيدان كاكاخان81801422511015068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية567.0081.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي باسم لطفي محمود81811422511015069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي سمير سبتي خلف81821422511015074

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي عماد عبد العالي ثامر81831422511015077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية441.0063.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد كريم81841422511015078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي موسى اياد ساجت81851422511015082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعيسى حسن سبتي عبد81861422511015086

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14إعدادية المقدام للبنينتطبيقيكاظم حيدر شبيب جابر81871422511015090

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية519.0074.14إعدادية المقدام للبنينتطبيقيكاظم فاضل راضي محمد81881422511015091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيكرار صالح راضي جاسم81891422511015093

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71إعدادية المقدام للبنينتطبيقيليث حسين فاضل جرد81901422511015097

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0079.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمؤمل علي عامر ستار81911422511015099

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية642.0091.71إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل طاهر كريم81921422511015100

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0080.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد حامد جمعة محسن81931422511015109

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0086.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد خالد مجيد سلطان81941422511015110

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0074.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد مختار كاظم خلف81951422511015118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد مكي شعيبث سفيح81961422511015119

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد هشام زاير سوادي81971422511015120

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد يوسف ستار خطاب81981422511015121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى سعيد فاخر محمد81991422511015123

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0063.57إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى عودة عبد الرضا جابر82001422511015124
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قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0089.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسين علي82011422511015127

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى كريم فريح الزم82021422511015134

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0071.43إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبد هللا كاظم82031422511015136

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86إعدادية المقدام للبنينتطبيقيهمام بالسم عطية فرحان82041422511015155

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية429.0061.29إعدادية المقدام للبنينتطبيقيياسر احمد علي محمد82051422511015157

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية571.0081.57إعدادية المقدام للبنينتطبيقيياسين هادي عودة درويش82061422511015159

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحمن عبد هللا كاظم82071422511016001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد عماد عوده عبد هللا82081422511016009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0072.14إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين خالد عبد الكريم عطية82091422511016028

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين علي حسين حسن82101422511016029

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحيدر هاني صكبان بدن82111422511016037

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية578.0082.57إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيزين العبدين مهدي باقر مهدي82121422511016043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد محمد عيسى موسى82131422511016047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيصادق علي بريدي حسين82141422511016051

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيطه حمزه ماجد جاسم82151422511016052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية477.0068.14إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعبد هللا جبار ثجيل خضير82161422511016056

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعثمان علي جواد كاظم82171422511016057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي ابراهيم روبين حسن82181422511016059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية482.0068.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي السجاد جعفر جميل خضر82191422511016063

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي جبار لفته شالش82201422511016065

كلية العلوم/جامعة الموصل468.0066.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي عبد الساده عبد الرضا زاير حسن82211422511016070

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت594.0084.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي عبد الساده محمد بريدي82221422511016071

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي محمد رزيج عبعوب82231422511016074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيكاظم رستم كاظم نبات82241422511016080

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيكاظم سعد كاظم مجبل82251422511016081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيليث مصطفى كيطان بدر82261422511016085

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر448.0064.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد الصادق ناجي مطلك ناصر82271422511016090

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446.0063.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد بشار عبد الحسين كمر82281422511016091

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد رضا قاسم محمد علي82291422511016098

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد رياض غانم عمر82301422511016099

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0081.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد سامي هادي بصل82311422511016100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد علي خليل ابراهيم عباس82321422511016102

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عماد محمد عبد82331422511016103

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمرتضى ارشد حنون كاظم82341422511016108

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمرتضى ضياء جبار عبد82351422511016110

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى علي حسن رشيد82361422511016118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمنتظر عبد الزهرة خلف سودي82371422511016123

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد باسم امين محمود82381422511017001

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد فيصل منادي حمزة82391422511017003

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد مازن عبد الحسين علي82401422511017005

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيالحسين ثائر عدنان مدحت82411422511017010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيباقر فاضل عباس جاسم82421422511017013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيبالل محمد عبد محمود82431422511017016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيجعفر باسم لطيف خلف82441422511017017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسن موسى مزهر خالد82451422511017021

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين637.0091.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيذو الفقار محمد جبار هاشم82461422511017030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد نزال82471422511017033

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسيف رائد سوادي مذكور82481422511017037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيطه صفاء موحان محمد82491422511017042

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعباس قاسم محمد جبار82501422511017043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد هللا ستار لعيبي عالك82511422511017045

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي الرضا صالح هادي شداد82521422511017048

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء588.0084.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي مكي عبد الواحد عبد الباقي82531422511017057

كلية الزراعة/جامعة واسط421.0060.14اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمحمود عباس احمد رفاس82541422511017078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى حسين صالح جميل82551422511017085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حميد رفاس82561422511017087

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى مهدي احمد سبع82571422511017094

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقييوسف اثير صليوه سلمان82581422511017105

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقييوسف احمد هاشم مايح82591422511017106

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياكثم جمال عبد كاظم82601422511018004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيبارق ليث محي عبد الرضا82611422511018008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيبشار نبيل لطيف حسن82621422511018010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيتبارك باسم هاشم عبد الحسن82631422511018011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيحمزه علي اوسط يونس محمد82641422511018020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيسيف حسين درويش عويد82651422511018024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعمر احمد عبد المطلب جواد82661422511018039

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد الحبيب صفاء محمود حسين82671422511018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد حيدر جاسم حمادي82681422511018048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمصطفى حسن راعي حويز82691422511018058

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية566.0080.86اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمهند زاهد احمد عبد العزيز82701422511018062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقينوفل علي عطية مخيلف82711422511018064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم راسل عزيز عبد الكريم82721422511019004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم ضياء عباس شهاب82731422511019005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم فراس عبد الحسن فهد82741422511019006

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد خالد حكيم لطيف82751422511019008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد رعد سعدون شهيب82761422511019009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد عباس ساجد راضي82771422511019011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد ليث كامل عبود82781422511019012

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى431.0061.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياسحق سرمد سالم ابراهيم82791422511019015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياسماعيل علي كريم عبد الحسن82801422511019016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0068.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيايهم طالب عبود شنيار82811422511019022

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيجهاد اثير احمد مطلق82821422511019025
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحاتم كريم حاتم علي82831422511019026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن غزوان قاصد غزاي82841422511019030

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين حميد كاظم عبد االمير82851422511019035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين محمد خليل ابراهيم82861422511019038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين مشتاق علي حسين82871422511019039

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحيدر عمار سعدي شهاب82881422511019043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعباس حيدر عبد ناصر82891422511019054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر عبد الرحمن محمود82901422511019055

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0067.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد العزيز اسامة حسين محمود82911422511019056

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد القادر محمد محمود حسين82921422511019057

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد علي خميس82931422511019061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي اسعد محسن فرج82941422511019066

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0074.71اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي باقر راضي طليع82951422511019067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي حسن داود حبيب82961422511019069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي طالب علي دويغر82971422511019074

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي عادل احمد عباس82981422511019075

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي عادل جبار العيبي82991422511019076

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي عصام منير عبد الرزاق83001422511019079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي مالك عبد سلطان83011422511019084

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي محمد نديم عليوي83021422511019086

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعماد الدين وسام علي كاظم83031422511019088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيقحطان يعرب قحطان عباس83041422511019092

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية463.0066.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمجد وسيم فرج يوسف83051422511019098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد اكرم جرجيس نعمه83061422511019099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد باقر جاسم عبد هللا فليح83071422511019101

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0077.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد باقر حيدر ياسر عبد83081422511019102

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد تقي مصطفى عباس هادي83091422511019103

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد خالد وليد اسماعيل83101422511019106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد علي طارق فاضل83111422511019111

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد المحسن مزعل83121422511019112

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد كريم هاشم غضبان83131422511019114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل452.0064.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد مجيد حميد جابر83141422511019115

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى عبد الرضا عجيل83151422511019116

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الكريم سعيد83161422511019117

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمود احمد عبد الجبار حاتم83171422511019118

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمود حسين سامي عباس83181422511019119

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى علي فاضل منهل83191422511019122

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى محمد كريم عفريت83201422511019126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى وميض حميد حسن83211422511019129

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمنتظر خليل صبار خلف83221422511019131

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييوسف ضرغام كاظم محارب83231422511019139
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييوسف عمر خالد محمد83241422511019141

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0071.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياحمد رعد فهد اسماعيل83251422511020004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عبد المهدي وحيد سبهان83261422511020008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياحمد علي حيدر احمد عباس83271422511020010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياحمد محمد سليم كاظم83281422511020011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياحمد ميثم خضر مهدي83291422511020013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياحمد نبيل محمد ربكي83301422511020014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيامين حيدر رسول سالم83311422511020016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقياياد علي حسين كاظم83321422511020017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الكوفة623.0089.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيايثار عدي عبد علي حميد83331422511020018

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيايمن نجم عبد الرضا علي83341422511020019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيجعفر مجيد اجبير تعيب83351422511020025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم جاسم محمد83361422511020028

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيحسين عائد حمزه محمد83371422511020031

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيحسين عالء مهدي صالح83381422511020032

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيحسين وضاح عبد الحسين صالح83391422511020034

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية499.0071.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيحمزه فراس فرحان سيد83401422511020037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيرامي علي محمد مرتضى83411422511020040

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيروح هللا كاظم عبد الحسين حسن83421422511020041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيزكريا علي حافظ قادر83431422511020042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيسجاد وعد عبد القادر ناجي83441422511020044

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيطه حسين علي حسين83451422511020047

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيطه دريد محمد جابر حسن83461422511020048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعباس كاظم شريف مسلم83471422511020050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن طاهر مصطفى خضير83481422511020051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر علي سلمان83491422511020052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل442.0063.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعبد العزيز لؤي عباس علوان83501422511020053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا اشرف موفق فليح83511422511020054

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا علي جواد عبد الكاظم83521422511020059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عمران موسى83531422511020060

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي احمد حاتم داخل83541422511020061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي انمار صالح حسن83551422511020063

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي بسام مناتي عباس83561422511020064

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي صالح رحمة ثابت83571422511020070

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي مثنى غني ناصر83581422511020072

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي مصطفى ثامر رضا83591422511020074

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيعلي منصور علي حسين83601422511020075

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيكرار علي عبد السادة جاسم83611422511020079

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيليث علي قائد سوادي83621422511020081

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين هادي زبالة83631422511020085

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط594.0084.86ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد ثامر عبد الرزاق مولود83641422511020086
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد حيدر صادق جليل83651422511020087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الستار عبد الرزاق83661422511020095

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى ثامر رضا83671422511020096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0065.71ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد مظفر جوده محمد83681422511020097

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد مهند كاظم مجيد83691422511020098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى خالد جاسم حسين83701422511020099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيموسى جعفر صادق كاظم83711422511020108

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية الشرقية للبنينتطبيقيياسر احمد عز الدين عبد االمير83721422511020109

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة كربالء656.0093.71ثانوية الشرقية للبنينتطبيقييوسف احمد طالب عبد االمير83731422511020112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية الشرقية للبنينتطبيقييوسف اسر عطا هللا وهيب83741422511020113

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد رديف83751422511021005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد خالد فؤاد شاكر83761422511021009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد رعد حبش شاحوذ83771422511021011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد صالح حسن عبد الحسين83781422511021012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيبشار ماجد مكوطر ساعي83791422511021020

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0075.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيجعفر علي رضا راضي83801422511021021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية504.0072.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسن منذر حسن راضي83811422511021025

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين محمد شاكر هاشم83821422511021034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحمزة نبيل نعيم جاسم83831422511021037

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحيدر علي حسين علوان83841422511021041

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.0080.14إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيذو الفقار حسين غاوي صباح83851422511021043

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية509.0072.71إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا علي مزبان زري83861422511021061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك518.0074.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى كاظم عباس83871422511021062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا ياسين عبد هللا سلمان83881422511021063

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي جالل مطشر جاسم83891422511021069

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي ضياء زكي بريسم83901422511021072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي عبد الصاحب حسين علي83911422511021074

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيقاسم اسماعيل زغير قاسم83921422511021084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0073.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد اكرم حسين ياور83931422511021088

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0084.29إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد عبد السالم عطية عبد السالم83941422511021096

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد مازن خيري علوان83951422511021102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمرتضى عبد الصاحب سلمان صحو83961422511021106

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية598.0085.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى رائد عبد الغفار اشرف83971422511021108

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0070.29إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى عدنان سلمان عيسى83981422511021110

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى عماد كريم نعمه83991422511021111

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى محمد شليخ فيصل84001422511021114

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح حميد84011422511021115

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية548.0078.29إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمقتدى ليث مهدي علي84021422511021119

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية644.0092.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمنتظر ربيع غازي ياسين84031422511021120

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمهدي اشرف مدهوش سعدون84041422511021122

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمهدي ناقد يوسف بدن84051422511021123
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيموسى الكاظم باقر راضي طليع84061422511021125

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيوسام احمد صدام جبار84071422511021129

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيياسر اكرم حسن جالب84081422511021131

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة القادسية554.0079.14اعدادية القلم للبنينتطبيقيعبد هللا علي جاسم محمد84091422511022013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيابو الحسن علي شاكر احمد84101422511025002

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى473.0067.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيابو الحسن كريم عبيس محمد84111422511025003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيابو القاسم محمد مزعل راضي84121422511025004

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياحمد حاتم كريم فليح84131422511025005

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياحمد كريم معارج مطشر84141422511025011

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياسامه سامي علي فرج84151422511025012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيامير احمد محسن ناصر84161422511025013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيامين احمد سلمان حسن84171422511025018

كلية االعالم/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيانس رعد خليل امرير84181422511025019

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيبارع معاذ محسن عنكوش84191422511025020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسام ياسين اسماعيل عمران84201422511025023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسن هادي حسين عبيد84211422511025025

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين دعاء حسين علوان84221422511025026

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين عالء محمد عباس84231422511025029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين علي محمد عكيل84241422511025030

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحيدر كريم بهي قاسم84251422511025037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحيدر وعد عبد الهادي عيسى84261422511025038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيسلوان جبار جخيور عبد الحسين84271422511025046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيصادق عباس علي ضمد84281422511025047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعباس سلمان حسين بدر84291422511025049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي طارق مبدر راضي84301422511025057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم فالح84311422511025060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيكرار علي عبد اللطيف عبد الواحد84321422511025064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد الباقر حسن زوري كاظم84331422511025068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية468.0066.86اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد صادق رحيم مطير تويه84341422511025072

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد فالح مهدي خليفه84351422511025073

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد كاظم محمد نفاوه84361422511025074

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد نصير جاسم محمد84371422511025075

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمود مهند قاسم محمد84381422511025077

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى مهدي صالح خلف84391422511025081

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمقتدى محمد جاسم عبود84401422511025082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمنتظر جاسم هادي ساجت84411422511025083

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمهدي جالب عاتي صاحب84421422511025084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيموسى الكاظم سجاد حسين يونس84431422511025086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيموسى كاظم ترك ربيج84441422511025087

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيياسر محمد كاظم محمد84451422511025091

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقييقين عماد علي لفته84461422511025093
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كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد رزاق احمد ياسين84471422511026004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد عماد رمضان حميدان84481422511026007

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية النجاح للبنينتطبيقيايمن علي حسين موله84491422511026013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين عالء جبار توفيق84501422511026021

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحمزه احمد حمزه موح84511422511026024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيرضا مهدي كاظم وحيد84521422511026031

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0077.57اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسجاد عبد الزهرة بطيخ خاجي84531422511026033

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسيف ظمير صالح عبد الرحمن84541422511026038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعبد هللا باسم عبد الواحد عبد المجيد84551422511026046

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعزيز سامي عزيز ظالل84561422511026049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي السجاد حسين عالوي لفته84571422511026050

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الخالق عباس84581422511026053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي صفاء محمد حسوني84591422511026055

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي عالء بدر مخور84601422511026057

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي محمد صالح علي84611422511026058

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي محمد ناصر جاسم84621422511026061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية441.0063.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعمار هشام عبد الرزاق سويحن84631422511026064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمجتبى علي محمد نور عبد الرضا84641422511026070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد حسين فوزي كاطع84651422511026073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمرتضى احمد خلف جيريزي84661422511026078

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمرتضى حيدر ازويد ابشير84671422511026079

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمرتضى دريد هادي علي84681422511026080

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية523.0074.71اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمسلم عادل مهدي صالح84691422511026082

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى احمد رحيم حسون84701422511026084

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى حازم محمد عبد هللا84711422511026085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى هاشم محمد حمزه84721422511026088

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى وليد ناصر شيحان84731422511026089

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمهتدى رياض عبود عبد84741422511026094

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين488.0069.71اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمهدي عباس رهيف حسن84751422511026095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمهدي عماد عبد هللا صالح84761422511026096

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية النجاح للبنينتطبيقيياسر لؤي خالد مصطفى84771422511026098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية النجاح للبنينتطبيقيياسر وليد عبد هللا صالح84781422511026099

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57اعدادية النجاح للبنينتطبيقييوسف احمد عبد الرزاق علي84791422511026100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية اليقظة للبنينتطبيقياحمد سميع سعدون ريه84801422511027002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيجعفر علي هادي صالح84811422511027008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسن عبد النبي راهي سبيل84821422511027009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين حسن ثجيل رشيد84831422511027015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين سعد عبد كاظم حسن84841422511027016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين عزيز مزعل خضر84851422511027017

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0064.00اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين علي محمد صويل84861422511027018

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر فاخر طاهر احميد84871422511027022
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر قاسم كطان محمد84881422511027023

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر قيس طارش مصيفي84891422511027024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر لطيف لفتة شايع84901422511027025

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد علي دشر اسعيد84911422511027032

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعباس عبد الزهرة زاير حسين مؤيرد84921422511027037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط478.0068.29اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعالء جاسب عليعل عليوي84931422511027043

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى468.0066.86اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي حسن حسين عبد84941422511027045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي كمول لفتة باني84951422511027046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0083.29اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيغسان سالم لفته عبعوب84961422511027049

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكرار سليم صبر بادي84971422511027054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمؤمل خلف وحيد كنيور84981422511027056

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0083.57اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد حسن حامد رفيع84991422511027059

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد حسين امهينو مهر85001422511027060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد سفاح مجيد خلف85011422511027062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد عبد الباقي عبد الكريم ورد85021422511027065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد علي موله جايد مطشر85031422511027067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد ناجي عبد عباس85041422511027070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0065.14اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمسلم عقيل شهد حنظل85051422511027076

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمقتدى عدنان غالي بشير85061422511027083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيأحمد عبد الستار جبار سابط85071422511028003

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء475.0067.86اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيانور علي موسى رحيمه85081422511028007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491.0070.14اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيباقر عمار عادل شنون85091422511028009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيحسين صباح سالم راضي85101422511028014

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيحسين عبد األمير جهلول مجبل85111422511028015

كلية العلوم/جامعة ديالى518.0074.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيحسين ياسر حسب كباشي85121422511028019

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعباس ناجي شياع كرم85131422511028030

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي أبراهيم هاشم قاسم85141422511028034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي حسين خلف سلمان85151422511028038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي خالد جواد كاظم85161422511028039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى549.0078.43اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي رحيم مثنى غالي85171422511028041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي زاهر جناني عباس85181422511028042

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي سجاد نعيم شنيشل علوان85191422511028043

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد ستار عوده فارس85201422511028054

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد عباس عبد عباس85211422511028059

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمصطفى جاسم زيدان خلف85221422511028062

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيابراهيم احمد سامي سعيد85231422511029001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيابراهيم هشام حسين ابراهيم85241422511029003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياحمد قيس عبد الحسن سعدون85251422511029008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0068.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيامير قصي صالح موسى85261422511029010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيجعفر حمزه قاده عبد هللا85271422511029012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيحسين فالح عبد العالي جابر85281422511029016
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيطاهر منير غازي كمر85291422511029030

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعباس علي فاضل خلف85301422511029032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد شهاب حمد85311422511029035

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء نعمان ساهي85321422511029038

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي صباح محمد هادي85331422511029045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي صفاء صبحي حسن85341422511029046

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيكرار سالم كشكول حبيب85351422511029054

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمحمد مايع ورور فهد85361422511029067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى صالح حسن خميس85371422511029068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمنتظر بشير عذافة غضبان85381422511029072

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمهيمن صبيح عبد علي حبيب85391422511029073

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيميالد قيس صليوه دانيال85401422511029076

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية البشير للبنينتطبيقياحمد عبد هللا سهيل عبد هللا85411422511033001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسن احمد مياح مخيلف85421422511033004

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسن محمد محمود حميد85431422511033007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين سلوان عبد هللا عبد الكريم85441422511033011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين ماهر جاسم ثامر85451422511033015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0089.57اعدادية البشير للبنينتطبيقيصادق اسعد ريحان عواد85461422511033028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية البشير للبنينتطبيقيعباس طارق إبراهيم حمد85471422511033031

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية البشير للبنينتطبيقيعباس محمد راضي عريبي85481422511033033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0069.14اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي احمد مياح مخيلف85491422511033038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي حسين إبراهيم جنعان85501422511033042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم مهدي كاظم85511422511033049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية البشير للبنينتطبيقيعمار عبداالمير جاسم فرج85521422511033054

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية البشير للبنينتطبيقيكرار عباس حافظ احمد85531422511033058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية البشير للبنينتطبيقيمجتبى سعدون عصفور خنجر85541422511033060

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد جبار كريم سلمان85551422511033061

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد مؤيد عاتي اللعيبي85561422511033065

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمود إسماعيل إبراهيم جعفر85571422511033068

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية البشير للبنينتطبيقيمقتدى حازم صدام عبد النبي85581422511033077

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية611.5687.37ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيحسين ليث كاظم محمود85591422511038001

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت586.7283.82ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيمحمد فاضل عباس فاضل85601422511038002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية661.2494.46ثانوية الكرادة للمتميزينتطبيقيمصطفى مازن فاضل حسن85611422511038003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية النهوض للبنينتطبيقيالحسين ياس خضير محسن85621422511039006

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيامير حيدر خزعل علي85631422511039007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية النهوض للبنينتطبيقيجعفر صادق سلمان حسن85641422511039013

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيجعفر محمد كاطع ناصر85651422511039015

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسام جعفر شلكام خلف85661422511039018

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسن عادل خلف متمم85671422511039020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين داخل جبار نوار85681422511039025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين سراء حسين علي85691422511039027
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كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين علي راضي جالب85701422511039033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0072.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين نزار حاوي ارحيمة85711422511039037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين نيسان فالح حسن85721422511039038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحيدر حسن سرهيد كميش85731422511039042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحيدر رسول كاظم مطر85741422511039043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحيدر كاظم جواد كاظم85751422511039045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحيدر يوسف موسى هاشم85761422511039048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية النهوض للبنينتطبيقيزين العابدين علي لطيف فرحان85771422511039053

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيسجاد رائد جعفر عبد85781422511039057

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعبد الجبار كريم احمد عبد85791422511039075

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعثمان صباح جليل هادي85801422511039083

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي حسين فهد صبوح85811422511039087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي صباح طعمة عيه85821422511039090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي فيصل عبد الحسين غيالن85831422511039096

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي مهدي حسين مخيلف85841422511039099

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعمار نجم عبد هللا زغير85851422511039104

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيكرار حيدر علي فرحان85861422511039105

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية النهوض للبنينتطبيقيليث عادل ماجد حمزة85871422511039110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد تقي مسلم ثجيل85881422511039122

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد جليل حسين سعودي85891422511039126

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد حيدر فيصل غازي85901422511039127

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد سلمان مطر عودة85911422511039130

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد صفاء عبد عبد الحسين85921422511039131

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد فراس حنون لفتة85931422511039135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد موسى صباح مرهج85941422511039140

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد هاشم محمد شمس الدين85951422511039141

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمرتضى اياد جبار محمود85961422511039143

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمرتضى حسن سرهيد كميش85971422511039145

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمرتضى شهاب احمد مهدي85981422511039146

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمرتضى عالوي رحيمة غافل85991422511039148

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمرتضى محمود صباح جبار86001422511039150

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمصطفى شهاب احمد مهدي86011422511039155

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمنتظر طالب عبد النبي حاجم86021422511039159

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية النهوض للبنينتطبيقيميثم حافظ عبد لطيف86031422511039162

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسن ابراهيم راشد هجول86041422511040018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين علي حسين خليل86051422511040024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0061.00اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي جبار ناهي عجيل86061422511040035

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعمار رشيد جبر عويد86071422511040046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمؤمل حسن سعدون دبيس86081422511040052

كلية العلوم/جامعة ديالى471.0067.29اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد صادق نوري فالح86091422511040056

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمرتضى رعد موحان ثامر86101422511040064
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط443.0063.29اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمعتز دالل شبرم جعاطة86111422511040072

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياحمد رزاق جبار علوان86121422511041001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيامير شجاع مطشر كاظم86131422511041006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيامير فالح حسن فهد86141422511041007

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسن منير خلف حلو86151422511041012

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية596.0085.14اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيزيد عبد الكريم قاسم عبد الكريم86161422511041022

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيزين العابدين صباح بالسم جبر86171422511041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى435.0062.14اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيسجاد سعد كامل عكار86181422511041024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم شنادل86191422511041026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعلي رائد مطر عبد الرضا86201422511041029

كلية العلوم/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيكرار عباس سبتي طعمه86211422511041034

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى520.0074.29اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمحمد سعد كامل عكار86221422511041038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا كاظم حسين86231422511041040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمرتضى محمد صبر الزم86241422511041043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمسلم صادق حسين جبار86251422511041044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصطفى عالء عبد الكاظم عبد الكريم86261422511041047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمقتدى عبد الكاظم علوان دراج86271422511041048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيإبراهيم حسن اسماعيل محمود86281422511042001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقياحمد عزيز محسن عوده86291422511042004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيباقر حسين علي كاطع86301422511042005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم618.0088.29اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعبد الهادي علي غركان كاطع86311422511042013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعلي اكبر ناصر حسين علي86321422511042015

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعلي محمود خضير دليل86331422511042016

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيكرار حافظ عبد رفيش86341422511042018

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمصطفى نعيم دليل شالل86351422511042027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمنتظر عباس جعفر حسن86361422511042028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمهدي ربيع محمد كبيس86371422511042029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياحمد سالم مظلوم مشاي86381422511047004

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد مجيد86391422511047005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياسامه احمد عبود محمد86401422511047011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيامير مهند سمير كريم86411422511047013

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيانس فراس عبد المطلب حسين86421422511047015

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياوس نبراس جبار ناصر86431422511047018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسن محمد جبار عبد النبي86441422511047024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسين عادل جواد عبد هللا86451422511047028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسين وليد هاشم قاسم86461422511047030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيزيد حيدر سليمان داود86471422511047034

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيسجاد محمد كاظم جالب86481422511047039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيسيف سرمد عامر شهاب86491422511047042

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد الباري اسعد قاسم اجخيور86501422511047048

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد هللا ثائر علي سلمان86511422511047049
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قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد هللا علي منذر هادي86521422511047050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي رعد هاشم نعمة86531422511047055

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي سمير سعد لعيبي86541422511047056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيفهد حميد عباس خضير86551422511047059

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكاظم سالم عناية حسن86561422511047060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكرار محمد جبار غانم86571422511047061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكريم عالء سعدون موحي86581422511047063

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد امين عامر نعيثل86591422511047066

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد حميد عباس خضير86601422511047069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد ميثم محمد قاسم86611422511047073

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمود محمد رعد بنيان86621422511047074

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمرتضى بشير اسماعيل ابراهيم86631422511047075

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمعتز عمر صباح عزت86641422511047083

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمنتظر احمد قاسم حميد86651422511047084

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمنتظر هيثم سبتي كاظم86661422511047086

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان667.0095.29اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمهدي عبد علي ديوان فرج86671422511047087

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيياس مهدي جاسب ثامر86681422511047091

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيياسر مؤيد حميد شالل86691422511047093

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقييوسف حيدر مجيد حميد86701422511047095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد امجد محسن فرج86711422511050002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد ايثار كاطع علي86721422511050003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم كامل حنتوش86731422511050005

قسم هندسة تقنيات الفيزياء الصحية والعالج االشعاعي-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية602.0086.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد غني عطية خلف86741422511050007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد يعرب خزعل جليل86751422511050010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيامارسن اشور ابراهيم يوحنا86761422511050014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسن مهند جاسم محمد86771422511050021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين ضرغام هاشم هالل86781422511050023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين عبد هللا سيد حسين86791422511050024

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسين محمد محمود ضاحي86801422511050028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيداود سالم احمد حبيب86811422511050032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيديار طارق رحيم رومي86821422511050033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيرامي عماد سليمان داود86831422511050036

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين615.0087.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيزيد حيدر عباس عبود86841422511050038

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد الرزاق حلمي عبد الجبار86851422511050040

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسيد مقتدى ناصر حسن يونس86861422511050042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيصادق جعفر خلف صالح86871422511050043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيطارق احمد حميد جوحي86881422511050045

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيطالب قصي حسين علوان86891422511050046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن خلف86901422511050049

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا خالد خضير محمود86911422511050051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل كاظم هاشم86921422511050052

232 من 212صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي اركان فاضل مهدي86931422511050054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي عبد علي دهام مطر86941422511050058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي ماجد محمد غالم86951422511050060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي محمد علي عزيز86961422511050061

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي محمد ماذي زعل86971422511050062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيغزوان فيصل فاضل فيصل86981422511050065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيفهد وليد عبد الكريم محمود86991422511050066

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيكرار علي جابر عبد87001422511050068

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمجتبى فاضل خضر غالم87011422511050072

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد حسام عبد هللا عبد الحميد87021422511050074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد رضا احمد منذر شاكر87031422511050076

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد صباح محمد سلمان87041422511050077

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد صالح الدين عفيف مراد87051422511050078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد طه محمد وجر87061422511050079

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد علي حسين محمد87071422511050080

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد مجيد زويد سلمان87081422511050081

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمدي رياض ساجت سالم87091422511050082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمود علي محمود ضاحي87101422511050084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمرتضى سمير عدنان ناصر87111422511050085

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى رسول سالم فياض87121422511050089

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى سمير عدنان ناصر87131422511050090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عدي محسن حمدي87141422511050092

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى محمود مسلم شامي87151422511050095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمنتظر محمد هداوي حمزة87161422511050098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى436.0062.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمنتظر هاشم محسن بوهان87171422511050099

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيموسى سامي صدام فاخر87181422511050100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيموسى نصير حسين بديوي87191422511050101

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الفرقان للبنينتطبيقينور نزار نجيب اسطيفان87201422511050102

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0069.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيياسر حيدر عبد هللا سلمان87211422511050104

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت475.0067.86اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيياسر عمار حامد توفيق87221422511050106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيياسر ميثم محسن جاسم87231422511050107

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية الفرقان للبنينتطبيقييوسف حسين محمود سلمان87241422511050109

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقياحمد حميد عبد العزيز علي87251422511051001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقياحمد عدنان عبد داود87261422511051003

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيجعفر صادق كريم علي87271422511051006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيجعفر محمد حسين عجم87281422511051007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسين علي سلمان طعمه87291422511051012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيرضا محمد يونس عمشي87301422511051016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيزكريا محمد هادي محمود87311422511051017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعزيز حيدر محمد حسن87321422511051022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعلي زيد عبد الواحد خلف87331422511051026
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعلي عبد المهدي اوريد عكار87341422511051028

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت590.0084.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعلي يوسف نايف عبد الباري87351422511051030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيكامل سري كامل صالح87361422511051033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد علي محمد سلمان87371422511051040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد األمير حسين87381422511051042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد كاظم علي حسين87391422511051043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد ياسر نجاح حسين87401422511051044

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى538.0076.86ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمهدي عبد الرضا موسى جعفر87411422511051049

كلية العلوم/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيموسى محمد عباس محمود87421422511051050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقييوسف احمد حسين محمد87431422511051053

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس مهدي عبد األمير87441422513001001

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيحيدره اكرم عبد غركان87451422513001010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيعمر هادي حاجم شاهر87461422513001014

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمجتبى عيسى عباس خزعل87471422513001015

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض محمد فزع87481422513001016

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار عباس فاضل87491422513001018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية508.0072.57ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيابراهيم نديم اسعد يوسف87501422513002001

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياسد هللا حيدر محسن طه87511422513002004

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيترتيل وليد ابراهيم حسين87521422513002005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيرضا وسام هادي شغيت87531422513002007

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيسيف علي حسين علي87541422513002010

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عرفان شاكر87551422513002011

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0090.43ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي خالد عزيز صابر87561422513002014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي رضا حيدر عبد الحسين صاحب87571422513002015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي عامر خلف عبد علي87581422513002016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعمار ياسر عامر فليح87591422513002017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيغسان عامر عبد الرحيم سلمان87601422513002018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيكرار سهيل عبيد محسن87611422513002020

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمحمود اياد محمود جاسم87621422513002026

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمسلم محمد ورور كنان87631422513002027

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى بالل رشيد محمد87641422513002028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ياس خضير عباس87651422513002029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمنتظر رحمن خلف بريج87661422513002030

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقينور الدين سمير فوزي سلمان87671422513002031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف حسن حسين خضر87681422513002033

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف محمود عبد الغني محمود87691422513002034

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقياحمد جعفر حسين اكبر87701422513003001

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيايمن مروان محمد جاسم87711422513003003

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محسن نجم جدران87721422513003011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا لطيف جاسم87731422513003014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد هاني مهدي عبد الرضا87741422513003015
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0067.14ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيسجاد لؤي محمد تقي كاظم87751422513004004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيحسين عصام محمد هادي عباس87761422513005003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعباس واصف حسن علي87771422513005008

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ايهاب حارث صاحي87781422513005009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعلي فراس محمد علي تقي الدين87791422513005012

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيمحمد وسيم نديم جميل87801422513005017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية492.0070.29ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عطية87811422513007004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيكاظم عماد كاظم كلب87821422513007005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيمحمد مكي محمد عيسى87831422513007008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيمؤمل جاسم محمد فياض87841422513007010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية التكامل االهلية للبنينتطبيقيعلي الهادي حسين علي محمد حسين87851422513008001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية التكامل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسين مجيد علي87861422513008004

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة المثنى559.0079.86ثانوية التكامل االهلية للبنينتطبيقيهادي حسين هادي حسين87871422513008005

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية حي الحسين االهلية للبنينتطبيقيامير جاسم حميد ياسر87881422513010001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية حي الحسين االهلية للبنينتطبيقيزين الدين قصي عبد الرزاق محمد87891422513010004

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية حي الحسين االهلية للبنينتطبيقيمحمد امجد عبد الكاظم بدن87901422513010005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقياصيل ماجد يوسف يعقوب87911422513012001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد صدام عباس87921422513012003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقييوسف ناجي حنا بطرس87931422513012008

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقياسامة عبد الصاحب عبد الكاظم بوهي87941422513013001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيسيف سعد هيالن جاسم87951422513013010

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد جميل عبد السادة87961422513013011

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر طارق عبد الجبار87971422513013012

كلية العلوم/جامعة ديالى446.0063.71ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد االمير حمدان87981422513013013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد صدام حسين87991422513013017

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيمحمد طه ميري علوان88001422513013032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقييوسف اياد فاضل حماد88011422513013041

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى455.0065.00ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقييوسف عباس عبد وسمي88021422513013042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقياحمد عماد محسن عيسى88031422513015001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيامير احمد طارق جاسم88041422513015003

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيحسين فراس نعيم غالب88051422513015008

كلية االثار/جامعة القادسية421.0060.14ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد ابراهيم محمود88061422513015009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيمحمد هشام مطر فاضل88071422513015014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيمصطفى هشام عالوي محمد88081422513015015

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى490.0070.00ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيياسين سعد ياسين مهدي88091422513015017

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسن سامال عبد هللا عباس88101422513016003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمهيمن فليح سريح سعيد88111422513016011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيشاكر صالح مهدي كاظم88121422513017003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم حمود سلمان88131422513017004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى كامل اسعد88141422513017006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0071.71ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب عبد الرزاق خميس88151422513019015
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قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمحمد عامر حسن عبد هللا88161422513019016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم مدلول زويد88171422513019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0063.29ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم رحيم مجبل88181422513019021

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين625.0089.29ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الواحد يوسف88191422513019022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيهادي مهند رسمي موسى88201422513019023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقييوسف ستار جبار رسن88211422513019024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيانس فرات عبد الرسول حسين88221422513020002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيحسين علي عبد عون لطيف88231422513020008

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيحسين علي مجيد محمد88241422513020009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيرضا علي حسين علي88251422513020012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيزيد محمد جلوب سهر88261422513020013

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0090.57ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقيسامر داود سلمان عبود88271422513020014

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقينور الحسن خالد فرحان يوسف88281422513020023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين568.0081.14ثانوية الكراده االهليه للبنينتطبيقينور الحسين خالد فرحان يوسف88291422513020024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيباقر محمد صحن عبد العزيز88301422513021004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0065.00المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية سيد االوصياء تطبيقيصادق حسن علي كريم88311422513022001

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عباس عمران موسى88321422513023002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقياحمد مصطفى رياض خضير88331422513024001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0071.71ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيامير محمد جياد غالب88341422513024002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيحسنين اكرم علي حبش88351422513024003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيدر بشار حسن احمد88361422513024005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد عبد الحمزه حمدان88371422513024007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد عبد رصاص88381422513024008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس سهيل رسن88391422513024010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيمحمد امين جبر جاسم88401422513024012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن قصي قاسم فاضل88411422513024013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فارس خلف طارش88421422513024015

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الرسل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سي مراد كاكي88431422513024016

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0075.43االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءتطبيقيحيدر حسن علي شهاب88441422513025004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءتطبيقيمحمد صادق محمد امين88451422513025008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقياحمد رباح مهدي عباس88461422513027001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقياسالم عيسى عبد الخضر سحيب88471422513027002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيامير خالد توفيق جهاد88481422513027003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية461.0065.86ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود عبد هللا محمود88491422513027009

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد سعدون حسن88501422513027010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيعيسى علي اسماعيل طلفاح88511422513027012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيمارتن رعد غازي جرجيس88521422513027015

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيليث رحيم مجبل حسين88531422513028002

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0083.00ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عصام مفيد حميد88541422513028003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية السما االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حاتم نعمان88551422513032001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الحر االهلية للبنينتطبيقيوائل منذر نعمان جاسم88561422513035001
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قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية سما الكرادة االهلية للبنينتطبيقيرضا بشار احمد الحمد88571422513036001

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية سما الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد قاسم عواد88581422513036004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية سما الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعلي قصي محمد حسن محمد88591422513036006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سفاح طالع88601422513037002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية االنوار االهلية للبنينتطبيقيمؤمل محمد حسب هللا مري88611422513037007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14ثانوية التعليم المتطور االهلية للبنينتطبيقيحسن مؤيد حسن عثمان88621422513040001

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية التعليم المتطور االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم سلمان فرج88631422513040002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الدعاء االهلية للبنينتطبيقيأحمد مصطفى حمدان زيدان88641422513041001

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية ريادة االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد حسن88651422513042003

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29ثانوية الرواد االهلية للبنينتطبيقيرضا عماد رسن حسن88661422513044003

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية الرواد االهلية للبنينتطبيقيعمر محمد حامد نواف88671422513044004

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيهشام خالد احمد عيسى88681422515001028

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيحسين لؤي هاشم مهدي88691422515009006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيسجاد بهاء جبار عاكول88701422515009010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عربيد88711422515009014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد قاسم جباره88721422515009015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0063.71ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حامد سلطان جاسم88731422515009019

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيميثم غالب عبد العظيم علي88741422515009021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقياحمد عادل خميس حميد88751422515010001

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهدي مهدي حسين88761422515010014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0064.57الخارجيونتطبيقياحمد مهدي ناهي عجيل88771422518001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0068.29الخارجيونتطبيقيجالل جاسم داود سلمان88781422518001054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29الخارجيونتطبيقيسجاد احمد عبد الحسن جاسم88791422518001101

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29الخارجيونتطبيقيسيف اياد مؤيد نجاتي88801422518001119

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29الخارجيونتطبيقيسيف وسام عزاوي محى الدين88811422518001123

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43الخارجيونتطبيقيعقيل عباس جلوب عريبي88821422518001151

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43الخارجيونتطبيقيعلي اكبر علي حرج عزيز88831422518001154

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى496.0070.86الخارجيونتطبيقيعلي ريسان حسن الزم88841422518001162

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0082.00الخارجيونتطبيقيعلي محمد خلف جعفر88851422518001183

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57الخارجيونتطبيقيمحمد اثير عبدالواحد حاجم88861422518001214

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29الخارجيونتطبيقيمحمد ماجد عبد جعفر88871422518001237

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0074.86الخارجيونتطبيقيمرتضى صالح مهدي صالح88881422518001247

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0079.29الخارجيونتطبيقيمرتظى عايد جبر جودة88891422518001252

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين640.0091.43الخارجيونتطبيقينور الحسن رحيم عبد عمار88901422518001282

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86الخارجيونتطبيقياحمد فراس جاسم خماس88911422518001301

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية السجود للبناتتطبيقيتبارك طه ياسين كمر88921422522001001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية السجود للبناتتطبيقيسالي مناف حسن خزعل88931422522001003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية السجود للبناتتطبيقيغدير علي عبد االمير سلمان88941422522001004

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية السجود للبناتتطبيقيمريم عامر عبد الحسن العيبي88951422522001006

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية السجود للبناتتطبيقيمالك زين العابدين عبد هللا محمود88961422522001007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيزهراء يونس حميد فرحان88971422522003010
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيساره احمد قاسم محمد88981422522003012

كلية العلوم/جامعة ديالى467.0066.71اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيفاتن سلمان عيدان عطيه88991422522003018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه طارق حسين خلف89001422522003020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه عباس داود سلمان89011422522003021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيلمى سعد محمد عبد89021422522003024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيمها سعد عبد اللطيف خضير89031422522003025

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينرجس سعد عباس خلف89041422522003027

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينرجس طالل حسين جياد89051422522003028

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينسرين عالء حسين علي89061422522003029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية حطين للبناتتطبيقياية عمر مجيد جميل89071422522004002

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية حطين للبناتتطبيقياية مهدي خلف هندي89081422522004003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية حطين للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد الرضا عليوي89091422522004005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية حطين للبناتتطبيقيحوراء علي مزبان زري89101422522004006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية حطين للبناتتطبيقيرقية خالد عبد الرضا عليوي89111422522004010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيروتانا احمد شاكر احمد89121422522004011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57ثانوية حطين للبناتتطبيقيسبأ قاسم حسين علي89131422522004013

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية حطين للبناتتطبيقيسرى قاسم محمد ادريس89141422522004014

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية حطين للبناتتطبيقيعذراء سالم حسن جاسم89151422522004015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0061.14ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمة جمال هادي حمزة89161422522004016

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمة علي عباس راضي89171422522004017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم علي صابر جاسم89181422522004018

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية حطين للبناتتطبيقيمنار اياد قاسم حسين89191422522004020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية حطين للبناتتطبيقينور الهدى محمد عباس ورور89201422522004023

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية فدك للبناتتطبيقيايالف عباس عبد العزيز عبد الحميد89211422522006002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية فدك للبناتتطبيقيرقية سعد ناصر حسين89221422522006005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية فدك للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا فاضل عباس89231422522006007

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية فدك للبناتتطبيقيزهراء فراس كاظم بربوت89241422522006008

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية فدك للبناتتطبيقيزينب عدنان رحيم عطيه89251422522006010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية فدك للبناتتطبيقيفاطمه صالح مهدي علي89261422522006015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية464.0066.29اعدادية فدك للبناتتطبيقيندى علي فاضل كاظم89271422522006019

كلية اللغات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية فدك للبناتتطبيقينور راضي جمعه صايغ89281422522006020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية535.0076.43 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيتبارك محمد قاسم عبد الحسين89291422522007002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيحوراء اكرم سلمان احمد89301422522007005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية482.0068.86 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيدانيه قيس يحيى حسين89311422522007006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيزهراء شاكر محسن صابر89321422522007008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيصفا ياسين عبد الزهرة علي89331422522007015

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيمريم عز الدين محمد جواد89341422522007019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيمريم قاسم محمد حميد89351422522007020

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية618.0088.29 تموز للبنات14ثانوية تطبيقيياسمين طالب جبار هادي89361422522007022

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية سومر للبناتتطبيقياسراء جواد عبد الرحيم سركال89371422522008001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية سومر للبناتتطبيقياسماء جواد كاظم عاريه89381422522008002

232 من 218صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية سومر للبناتتطبيقيانمار كريم عبد دعيدع89391422522008006

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية سومر للبناتتطبيقيايه صادق جعفر محسن89401422522008007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيايه علي منعم شاكر89411422522008008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيبنين عبد الحسين جبار صويح89421422522008011

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيتبارك عامر عدنان داود89431422522008013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيحوراء سعيد نجم نفيو89441422522008019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيرسل حسين عبد الوهاب عبد الصاحب89451422522008026

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيرفل عبد رشك منخي89461422522008027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء ثامر عبد واشل89471422522008029

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء رياض منعم حسن89481422522008031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء علي محسن عوده89491422522008032

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية690.0098.57ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب احمد عبد اللطيف عبد الواحد89501422522008033

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب داخل جاسم خلف89511422522008034

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب علي حسين نعمه89521422522008035

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب علي عبد الصاحب مهدي89531422522008036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية سومر للبناتتطبيقيسجى مكي مهدي حسين89541422522008040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14ثانوية سومر للبناتتطبيقيضحى صادق محمد جبر89551422522008041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية سومر للبناتتطبيقيعال حميد خيون عويد89561422522008045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيغسق احمد غازي محسن89571422522008046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيغفران جاسم حسن هاشم89581422522008047

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عطيه بدن89591422522008049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية سومر للبناتتطبيقينيأ مؤيد عويد جليب89601422522008062

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية سومر للبناتتطبيقيهاجر حيدر علي حسن89611422522008063

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية سومر للبناتتطبيقيهدايت علي منعم شاكر89621422522008064

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية463.0066.14ثانوية سومر للبناتتطبيقيهدى محمد دليل خلف89631422522008065

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية سومر للبناتتطبيقيهديل عدنان مراد علي89641422522008066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية سومر للبناتتطبيقيهوازن علي شاكر احمد89651422522008067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية سومر للبناتتطبيقيود صباح نجم سلطان89661422522008068

كلية العلوم/جامعة النهرين533.0076.14ثانوية سومر للبناتتطبيقييقين إبراهيم مسلم حمود89671422522008069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية عائشة للبناتتطبيقيأسماء كريم رضا حسان89681422522010001

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية عائشة للبناتتطبيقيامنه محمد مالح كاطع89691422522010006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية عائشة للبناتتطبيقيايات خزعل نعيمة عويد89701422522010007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية عائشة للبناتتطبيقيبدور عدنان خالد خضير89711422522010011

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك باقر غضنفر عبد الحسين89721422522010012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك عبد الزهرة عودة معرض89731422522010014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية عائشة للبناتتطبيقيجنات مالك كامل عباس89741422522010015

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيديمة طارق خلف مشتت89751422522010018

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرقية باقر محمد مكي89761422522010019

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء كاظم كشكول شمخي89771422522010022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب محمد هاشم اتويه89781422522010024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية عائشة للبناتتطبيقيعذراء عامر حبار خلف89791422522010028
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية عائشة للبناتتطبيقيفاطمة جاسم محمد عبد الكريم89801422522010030

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية573.0081.86اعدادية عائشة للبناتتطبيقيفاطمة حسين سالم جابر89811422522010031

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية عائشة للبناتتطبيقيفاطمة رائد فاخر عبد الحسن89821422522010032

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقيمنار محمد جفات شاوي89831422522010035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية عائشة للبناتتطبيقينادين سلمان توفيق سلطان89841422522010036

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية عائشة للبناتتطبيقينبأ عدنان فؤاد حرفش89851422522010037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية عائشة للبناتتطبيقينور الزهراء مظفر عبد الواحد عباس89861422522010041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقياسراء وليد جاسم عطيه89871422522012001

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية التسامح للبناتتطبيقياسماء عمر محمود عباس89881422522012002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت649.0092.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيايه عالء رزاق حسين89891422522012004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيبتول صدام حسين علي89901422522012005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيبنين باسم محمد عبد الرضا89911422522012006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيتفى ماجد عبد حسن89921422522012010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيجيان ليث علي محمد89931422522012011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية التسامح للبناتتطبيقيحنين صادق جبار عباس89941422522012012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0082.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرقيه والء سعيد كاظم89951422522012017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرند محمود شاكر محمود89961422522012018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرونزا فاضل عبد الكريم علي89971422522012019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية التسامح للبناتتطبيقيريم مازن داود سلمان89981422522012020

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزهراء جميل ياسين كاظم89991422522012021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزهراء حسين حميد جاسم90001422522012022

كلية القانون/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد الحسين ماهود90011422522012024

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزينه حسن قاسم خير هللا90021422522012028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسلسبيل بدر طه جاسم90031422522012029

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسيماء خالد عبد الكريم عطيه90041422522012030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اعدادية التسامح للبناتتطبيقيصفا وصفي عبد الكريم علوان90051422522012031

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية التسامح للبناتتطبيقيضحى عالء عبد الكريم مصطفى90061422522012032

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية التسامح للبناتتطبيقيطيبة عمار حنتوش محمد90071422522012033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية التسامح للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء ليث عبد النبي سلمان90081422522012036

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيفاطمه طالب احمد حمادي90091422522012039

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم جعفر محمود محسن90101422522012042

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم عالء عبد هللا ابراهيم90111422522012045

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0096.43اعدادية التسامح للبناتتطبيقينرجس فراس عبد النبي سلمان90121422522012050

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية التسامح للبناتتطبيقيوديان رياض مهدي عبد90131422522012052

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه منذر سلمان عباس90141422522013002

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتبارك رشدي حميد عبد علي90151422522013005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيدينا حميد لطيف احمد90161422522013009

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرانيا داود سلمان حسين90171422522013010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيريم وسام مهدي حسن90181422522013012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب حاتم محمود عبد الحسين90191422522013014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيساره عصام جاسم ناصر90201422522013016

232 من 220صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسجى حسين عبد داود90211422522013017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقيغاده رعد عزيز حسن90221422522013020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه احمد محمود عليوي90231422522013021

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الحسين مجيد90241422522013022

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد701.00100.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه ضياء خضر سلمان90251422522013023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم عالء ياسين علي90261422522013027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم مخلد صباح زبون90271422522013029

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم وليد طالب جواد90281422522013031

كلية العلوم/جامعة النهرين501.0071.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمينا عباس فضاله محيسن90291422522013032

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ علي هادي علي90301422522013033

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الهدى للبناتتطبيقينور فاضل سعدي فاضل90311422522013035

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهمسه صاحب مهدي جعفر90321422522013038

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهنى حيدر محمد علي كوكز90331422522013039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية الهدى للبناتتطبيقيياسمين فاضل علي كاظم90341422522013040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية الهدى للبناتتطبيقييمام علي مختار محمد سليم90351422522013041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية دجلة للبناتتطبيقيامل عادل عبد علي90361422522014003

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43ثانوية دجلة للبناتتطبيقيايات حازم كاظم حنيحن90371422522014004

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية دجلة للبناتتطبيقيايه وسام سالم هادي90381422522014005

كلية القانون/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية دجلة للبناتتطبيقيبنين سعد كاظم زغير90391422522014006

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيتبارك عبد الرحمن وليد عبد الرحمن90401422522014007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرقية قيس محمد عبد علي90411422522014008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرواد اسامه كامل فليح90421422522014009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية494.0070.57ثانوية دجلة للبناتتطبيقيسارة انمار اورخان راجي90431422522014013

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيساره عادل محمد امين عبد الوهاب90441422522014014

كلية اآلداب/جامعة تكريت485.0069.29ثانوية دجلة للبناتتطبيقيضحى علي حسين ابراهيم90451422522014016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية دجلة للبناتتطبيقيطيبه عالء جواد كاظم90461422522014018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية دجلة للبناتتطبيقيعهد لؤي فؤاد مهدي90471422522014019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء قحطان جمعه ليلو90481422522014020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه خالد جاسم محمود90491422522014021

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفرح الزهرة خالد اسماعيل محمد90501422522014023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0069.29ثانوية دجلة للبناتتطبيقيلندا جالل نوري الياس90511422522014024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيماريام كيورك اغاجان باباجان90521422522014025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم كاظم طالل جيجان90531422522014027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية504.0072.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم محمد داخل عباس90541422522014028

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم محمود عبد الفتاح عبد الواحد90551422522014029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمنار محمد نعيم كاظم90561422522014030

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقينرمين عبد هللا خالد عبد هللا90571422522014032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية دجلة للبناتتطبيقينسرين محمد علي طارق محمود90581422522014033

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور هيثم عبد اللطيف حسن90591422522014034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية699.0099.86ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهديل نبيل احمد عبد القادر90601422522014036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية دجلة للبناتتطبيقييم عدي حسن علي90611422522014037
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيافنان حازم فاضل محمد90621422522015003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقياميمه عبد الرحمن عدنان شرهان90631422522015005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيبراء حسين عليوي حسين90641422522015009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيتقى ضياء حمد حسن90651422522015012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيدنيا حسان جراد حمد90661422522015014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرفل عباس سلمان عبد الكريم90671422522015017

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرفل مؤيد علي محمد90681422522015018

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرند خالد عبيد كاظم90691422522015019

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيريم قتيبة جواد كاظم90701422522015020

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينب شوكت سامي سالم90711422522015026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينب محمد عدنان إسماعيل90721422522015027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيشهد حيدر عبد الهادي كاظم90731422522015030

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه محمد صادق محمد علي90741422522015039

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفرقان بسام اياد كاظم90751422522015040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمريم ماجد عبد الكاظم عبد الحسن90761422522015042

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمريم وسام عبد اللطيف جواد90771422522015044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمالك كاظم عبد الحسين هاشم90781422522015045

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينبأ يوسف حسين عفر90791422522015046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيهديل عصام خليل ابراهيم90801422522015052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية ام القرى للبناتتطبيقييقين فالح مهدي كاظم90811422522015053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الزهور للبناتتطبيقيام البنين حاتم حسن هماله90821422522016001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيايه عبد الكريم فرج عكال90831422522016004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيتبارك قحطان طاهر ناجي90841422522016005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرانيا رياض علي فريح90851422522016009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرقية غالب رفعت شوكت90861422522016012

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء عباس حافظ احمد90871422522016014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم خضير نايف90881422522016015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء قحطان علي حسن90891422522016017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0065.29اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسارة محمد عبد الرضا كاظم90901422522016020

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية الزهور للبناتتطبيقيطيبه فالح حبيب عبد هللا90911422522016022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة نجيب كاظم محسن90921422522016023

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الزهور للبناتتطبيقينبأ محمد عزيز عيسى90931422522016025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور جواد سلمان فريح90941422522016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية التاخي للبناتتطبيقيزهراء سعيد كاظم مغامس90951422522017003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية التاخي للبناتتطبيقيزينب فالح لفته سلمان90961422522017006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية التاخي للبناتتطبيقينشوه ثامر صبحي احمد90971422522017007

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14ثانوية التاخي للبناتتطبيقينور الزهراء رحيم خلف جاسم90981422522017008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية التاخي للبناتتطبيقينور الهدى سعيد غافل لهمود90991422522017009

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيرانيا كريم عباس حسين91001422522020001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيشمس كرار حميد راضي91011422522020005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه يحيى عباس فاضل91021422522020008
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قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيكوثر احمد تحسين علي91031422522020009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية420.0060.00ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيهيام صائب نحاس محمود91041422522020011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيياسمين عماد لطيف عويد91051422522020012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية الضحى للبناتتطبيقيافراح محمد مصطفى محمد91061422522023001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء429.0061.29ثانوية الضحى للبناتتطبيقيآيه عمار عبد الرضا علوان91071422522023003

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية الضحى للبناتتطبيقيتبارك نجيب ابراهيم شاكر91081422522023004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين566.0080.86ثانوية الضحى للبناتتطبيقيجمانه ماهر نوري علي91091422522023005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء سمير شوكت عبد الجبار91101422522023010

كلية القانون/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزينب علي حسين علوان91111422522023011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزينب غانم علي عبد هللا91121422522023012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية الضحى للبناتتطبيقيسما سمير خالد حميد91131422522023017

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية664.0094.86ثانوية الضحى للبناتتطبيقيسها فاضل فرحان رحم91141422522023018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57ثانوية الضحى للبناتتطبيقيشهد احمد عباس عليوي91151422522023019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الضحى للبناتتطبيقيطيبه نهاد رسول عواد91161422522023020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية الضحى للبناتتطبيقيفاطمه جميل عبد عباس91171422522023021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية الضحى للبناتتطبيقيفرح نجم دريول رسن91181422522023023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الضحى للبناتتطبيقيمريم خزعل علوان حمدان91191422522023026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الضحى للبناتتطبيقيموده هذال عبد الكاظم حمد91201422522023027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية الضحى للبناتتطبيقينبأ حسين علي شبيب91211422522023028

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين569.0081.29ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيالزهراء عبد هللا كامل حسين91221422522024001

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيايه رسول محمد وجر91231422522024003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيتبارك حسن عبد الحسين صبر91241422522024005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيتبارك حيدر محمود سلمان91251422522024006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيتبارك عمر يحيى عبد المجيد91261422522024007

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيتقى جمال وشك عويص91271422522024008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيتقى محسن خليف حيال91281422522024009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيحنين علي محمد سراي91291422522024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيحنين محمد منصور موسى91301422522024011

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيدنيا جميل رضا فينص91311422522024014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيرقيه عالء حسين خلف91321422522024016

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزينه جاسم محمد نمش91331422522024021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيفاطمه رحمن حامد سمير91341422522024024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيمريم عيسى محسن شبوط91351422522024025

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين690.0098.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقينرجس علي ابو الليل صالح91361422522024026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الضفاف للبناتتطبيقينورس صباح حميد شندوخ91371422522024027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيهبه جاسم يونس باشخ91381422522024029

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيهبه محمد رستم مرزا91391422522024030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيهدايا طه ياسين محمد91401422522024031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيهدى جبار حسين عويد91411422522024032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيهدى رحمن حامد سمير91421422522024034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية689.2898.47ثانوية المتميزاتتطبيقيمروه وليد خالد أديب91431422522027001
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قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.8095.83ثانوية المتميزاتتطبيقيمريم هادي عذاب سلمان91441422522027002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين605.0086.43ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقياسراء عمران جواد عباس91451422522028001

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء عيسى عبد هللا احمد91461422522028004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب ايوب عبد االمير حسين91471422522028007

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب خالد خضير عباس91481422522028008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينرجس ضياء عمار جبر91491422522028015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيهيلين اركان عباس حسن91501422522028018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقياطياف محمد قاسم محمد91511422522029001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيسارة فريد ابراهيم عريبي91521422522029012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيعال مصطفى موسى جاسم91531422522029014

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيفاطمه باسم علي حسن91541422522029016

كلية العلوم/جامعة النهرين501.0071.57للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيهاجر عباس محسن عباس91551422522029020

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية669.0095.57للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيهاجر فريد إبراهيم عريبي91561422522029021

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0079.43الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيآن خليل ابراهيم احمد91571422522030001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0070.43الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيآيه عمار كامل صبحي91581422522030003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيام البنين رياض كاطع علي91591422522030004

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيتبارك سعد محمد علي حسين91601422522030006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيحوراء علي عبد الحسين زغير91611422522030007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0065.43الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيدينا قاسم محمد حسن عباس91621422522030010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد624.0089.14الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيرحمه محمد عبد القادر احمد91631422522030011

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيرغده رامز ناهض توفيق91641422522030012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيروان طالل قاسم رشيد91651422522030013

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0077.29الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيرولى جمال حسن علي91661422522030014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيزهراء جعغر كامل مصطفى91671422522030015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيساره مازن صديق بدر91681422522030018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيضي عالء سالم عبد الحسين91691422522030019

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0085.71الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيميرنا زياد ايليا قرياقوس91701422522030025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14الثانوية الشرقية للبناتتطبيقينبأ عالء عبد الزهره راضي91711422522030026

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29الثانوية الشرقية للبناتتطبيقينجاه بشار عبد االله كريم91721422522030027

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57الثانوية الشرقية للبناتتطبيقينورا ماجد حميد مجيد91731422522030031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء محمد راضي بشيت91741422522031005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيايات صالح حسن علي91751422522032002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيبراء عباس علي محمد91761422522032003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيدانيه مؤيد طاهر زغير91771422522032007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيدعاء عمار فائق زيدان91781422522032008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيريام خالد كامل حسن91791422522032012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيساره عمار فائق زيدان91801422522032014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيشهد احمد عبد الكريم حمود91811422522032017

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيعذراء قيس علي علوان91821422522032019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيفاطمة رسول هاشم عبد هللا91831422522032020

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيفاطمه علي حمزه عبد القادر91841422522032023
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيفرح علي محمد صالح91851422522032025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيمريم احمد علي حسين91861422522032027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقينبأ خالد اسماعيل علي91871422522032034

كلية الحقوق/جامعة النهرين590.0084.29اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيهديل عالء عبد اللطيف عبد الجبار91881422522032038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية627.0089.57اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيوفاء وسام محمد ذيبان91891422522032040

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية الفداء للبناتتطبيقيبراء ياسين حمود حسين91901422522033007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الفداء للبناتتطبيقيتبارك جمال احمد جاسم91911422522033008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الفداء للبناتتطبيقيحوراء صباح كاظم عوده91921422522033010

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية الفداء للبناتتطبيقيزهراء رائد جبار حسين91931422522033015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية الفداء للبناتتطبيقيزهراء عادل ثجيل سبع91941422522033016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية الفداء للبناتتطبيقيزينب صباح عبد الحسن كطافه91951422522033018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الفداء للبناتتطبيقيساره عماد مزهر رسن91961422522033020

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الفداء للبناتتطبيقيشهد مجيد سلمان عباس91971422522033022

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الفداء للبناتتطبيقيضحى عادل جار هللا خلف91981422522033024

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الفداء للبناتتطبيقيطيبه خضير عبد هللا عبد91991422522033025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية الفداء للبناتتطبيقيغسق معد محمد علي مهدي92001422522033027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الفداء للبناتتطبيقيفرقان عادل جاسم محمد92011422522033028

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية الفداء للبناتتطبيقيماريا هيثم كاظم عبد الواحد92021422522033031

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين683.0097.57اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمريم حيدر جميل عواد92031422522033032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمريم طالب صبري قادر92041422522033033

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمريم لؤي جبار عبود92051422522033035

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمنار حيدر محمد مخيلف92061422522033037

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الصمود للبناتتطبيقيايالف احمد جبار غضبان92071422522034001

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86ثانوية الصمود للبناتتطبيقيجنان خضر عباس عكاب92081422522034004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الصمود للبناتتطبيقيحنين هاتف جياد عطية92091422522034005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الصمود للبناتتطبيقيفاطمة حامد محمد عبد92101422522034006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71ثانوية الصمود للبناتتطبيقيمريم جاسم محمد ابراهيم92111422522034009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار474.0067.71ثانوية الصمود للبناتتطبيقيمالك يعقوب يوسف يعقوب92121422522034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية المهج للبناتتطبيقيابرار صفاء الدين يونس تقي92131422522035001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المهج للبناتتطبيقيبنت الهدى قاسم عبد الجبار فرج92141422522035004

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية المهج للبناتتطبيقيبنين محمد جاري محمد92151422522035006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية المهج للبناتتطبيقيتبارك سمير غني شمخي92161422522035007

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء عالء فاضل عباس92171422522035009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء فاضل ماهر حسين92181422522035010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء ماجد مجي فرحان92191422522035011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المهج للبناتتطبيقيزهراء جبار جعفر نعمه92201422522035014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية المهج للبناتتطبيقيزينب حسن يوسف حسن92211422522035016

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية المهج للبناتتطبيقيسجى علي مزهر محمد92221422522035018

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية المهج للبناتتطبيقيسجى هيثم عوده فرهود92231422522035019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية المهج للبناتتطبيقيضحى كريم جلو صكر92241422522035020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية المهج للبناتتطبيقيغدير جاسم محسن فارس92251422522035022
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية المهج للبناتتطبيقيليلى ناجح انصيف هادي92261422522035027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المهج للبناتتطبيقينور صالح باضي خلف92271422522035031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية المهج للبناتتطبيقيهبه احمد عبد الستار محمد92281422522035033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية المهج للبناتتطبيقيهبه صدام بريدي شيال92291422522035034

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية المهج للبناتتطبيقيهدى عمار عبد الرزاق موسى92301422522035035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية المهج للبناتتطبيقيورود ازهر راهي علوان92311422522035036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيامنة حسين علي حسين92321422522037003

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيبسمة هيثم سامي عباس92331422522037005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيجنات محمد نوري محمود92341422522037006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيرقية اسعد كاظم حميد92351422522037007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزهراء نبراس عبد االمير علي92361422522037014

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية430.0061.43ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيعائشه عبد القادر احمد قدوري92371422522037015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيمروة فراس ناجح حسن92381422522037022

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية666.0095.14ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقينورهان احمد زامل غدير92391422522037028

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية ايالف للبناتتطبيقيايه عماد شلو داخل92401422522038003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية619.3288.47ثانوية ايالف للبناتتطبيقيرحيق عالء مجيد خليفه92411422522038007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29ثانوية ايالف للبناتتطبيقيروان محمد سلمان محمد92421422522038008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية ايالف للبناتتطبيقيساره صادق كريم حسين92431422522038010

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0083.43ثانوية ايالف للبناتتطبيقيسندس علي برهان عبد الحميد92441422522038011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية ايالف للبناتتطبيقيشيماء وسام حسن محمود92451422522038012

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية620.0088.57ثانوية ايالف للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرحمن عيسى محمد92461422522038015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية ايالف للبناتتطبيقيفاطمه فراس علي مرهون92471422522038016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية ايالف للبناتتطبيقيمريم سعد هللا حازم نعوم92481422522038018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية ايالف للبناتتطبيقينسمه عمر ولبد خالد92491422522038020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية ايالف للبناتتطبيقيهاجر سمير احمد محمد92501422522038024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرند رائد عبد الله عبد الحميد92511422522039006

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزهراء عادل جمعه غالي92521422522039007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيشمس قصي جبار هاشم92531422522039010

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيفرح عدي مؤيد جرجيس92541422522039012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية المعرفة للبناتتطبيقينبأ محمد جاسم محمد92551422522039017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية المعرفة للبناتتطبيقينور جعفر عبد الحسين عبد الرسول92561422522039018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزهراء نزار عبد الرزاق شناوه92571422522039021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية506.0072.29ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيانجي ياسين احمد طاهر92581422522040001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية457.0065.29ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء محمد كاطع فليح92591422522040004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيرسل سالم علي عداي92601422522040006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيمريم زياد عبد الهادي محمد92611422522040009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينور حسين عبد المطاب حسين92621422522040012

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينور محمد كريم عبد الحسن92631422522040013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى461.0065.86ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيزينه رزاق رحيمه غافل92641422522042009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيعلياء حيدر فائق عبد االمير92651422522042011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيفاطمه جبار علي عبد الرضا92661422522042013
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كلية العلوم/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيفاطمه محمد هاشم محمد92671422522042015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيكوثر جبار كاظم محمد92681422522042016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيمنى عماد خلف رضا92691422522042019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية الشمائل للبناتتطبيقينور الكوثر فراس خليفه جاسم92701422522042020

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية زينب للبناتتطبيقيأيه جواد كاظم عيسى92711422522043001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية زينب للبناتتطبيقيايه حامد هادي عبد الكريم92721422522043004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيبنين محمد عطار سعدون92731422522043006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيتبارك غازي محمد عبد92741422522043007

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية زينب للبناتتطبيقيزمرد طالب تركي أحمد92751422522043010

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية زينب للبناتتطبيقيزهراء علي ميس عليوي92761422522043014

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية زينب للبناتتطبيقيسراب جواد كاظم كاطع92771422522043019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية زينب للبناتتطبيقيشهد نهاد شعالن سلطان92781422522043021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية زينب للبناتتطبيقيفاطمه ضياء جاسم شجر92791422522043024

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية زينب للبناتتطبيقيمريم محمد هادي مزبان92801422522043028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية زينب للبناتتطبيقينور أحمد حرز لفته92811422522043032

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية زينب للبناتتطبيقييسر علي شذر فهد92821422522043036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية زينب للبناتتطبيقييقين حسين هادي سرحان92831422522043037

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية زينب للبناتتطبيقييقين سالم عوده زبون92841422522043038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقياالء يونس ستار نصيف92851422522044002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيايه حيدر عبد الرزاق جدوع92861422522044003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيايه مهند صبري فهد92871422522044004

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيبيداء كاظم ناظم جسام92881422522044006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0082.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء علي نصيف جاسم92891422522044007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيديما باسم عبد الستار حميد92901422522044008

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيروان اسهيل شهاب احمد92911422522044009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيروان قصي كاظم مهدي92921422522044010

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء حسنين عامر موسى92931422522044012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينب كاظم لفته ساجت92941422522044016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسجى حيدر عبد العباس وحيد92951422522044020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية638.0091.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيغدير حسين جبر إبراهيم92961422522044025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيغدير محمد عبد حسين92971422522044027

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاتن رعد محمد جوهر92981422522044028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاطمه حسن عبد الحسين طالل92991422522044029

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاطمه عباس عبد الكريم علي93001422522044031

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم سالم عوده عبيد93011422522044032

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم سنان عبد الوهاب إسماعيل93021422522044033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم علي محمود حميد93031422522044034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم فاضل نهير فجر93041422522044035

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ اسعد شاكر عبد السجاد93051422522044037

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ عماد نجم الدين علي93061422522044038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور سنان عبد الوهاب إسماعيل93071422522044039
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينيفين نمير حنا شمعون93081422522044041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهاجر شفيع عبد اللطيف كشكول93091422522044042

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهاجر محمد جاسم محمد93101422522044043

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيام البنين شاكر مهدي ناهي93111422522050001

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت631.0090.14ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيانوار المهدي جليل دخيل عواد93121422522050003

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيبتول عزيز سعدون حرز93131422522050006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيزهراء مهدي زعالن عسل93141422522050014

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيشهد شاكر لفته جياد93151422522050016

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0079.71ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيضحى ماجد عبود محمود93161422522050017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيطيبه نشأت كامل حميد93171422522050018

كلية العلوم/جامعة النهرين554.0079.14اعدادية الفرح للبناتتطبيقيايه مازن علي حسين93181422522053001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الفرح للبناتتطبيقيبنين شهاب احمد علوان93191422522053002

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية الفرح للبناتتطبيقيبنين كاظم عباس رشيد93201422522053003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الفرح للبناتتطبيقيحنين علي عبد المجيد كاظم93211422522053004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0071.00اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرنا حسين غازي شرقي93221422522053008

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزهراء حيدر حسين جابر93231422522053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزهراء ستار عباس فليح93241422522053013

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزهراء محمود كامل محمد علي93251422522053014

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزينب رائد محمد سراج93261422522053015

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزينب سالم جابر طاهر93271422522053016

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية الفرح للبناتتطبيقيساره صالح مهدي عباس93281422522053017

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الفرح للبناتتطبيقيسلر يوسف ابراهيم حسن93291422522053018

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الفرح للبناتتطبيقيعسل ليث فارس جميل93301422522053019

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الفرح للبناتتطبيقيغدير محمد موسى محمد93311422522053021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية الفرح للبناتتطبيقيفاطمة عدنان طه حسين93321422522053023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية الفرح للبناتتطبيقيوهج سعد زيدان محمد93331422522053032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمريم عبد الوهاب رزوقي مهدي93341422522054005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية المعالي للبناتتطبيقيهدى محمد ابراهيم حمد93351422522054006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية المعالي للبناتتطبيقيوند خالد جورج رزوقي93361422522054007

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية660.8894.41ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيتيمن فايق عبد الكريم فارس93371422522055001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.8499.12ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيرباب وسيم حامد عبود93381422522055002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.0498.72ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيريام صمود اسعد حبيب93391422522055003

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية651.5293.07ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد الزهره هادي93401422522055004

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد694.7699.25ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيزينب حيدر مهدي سعيد93411422522055005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد690.8498.69ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيطيبه عباس نعمان عبد الحسن93421422522055006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.8098.26ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيطيبه محمد سعدون محسن93431422522055007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.5296.36ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه صفاء كاظم ضياء93441422522055008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد692.3698.91ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقيلبنى غزوان ثابت عبد الجبار93451422522055009

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد696.4899.50ثانوية كلية بغداد للبناتتطبيقييسر خالد علي حسين93461422522055011

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيابرار رعد بهلول جعفر93471422522056001

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الناصرة للبناتتطبيقياسراء سماعيل راشد حسين93481422522056002

232 من 228صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الرصافة الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيجمانة مهند طالب حسن93491422522056003

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيجنات محمد مهدي محمود93501422522056004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيرقية علي حسن مهنا93511422522056007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيزينب علي كاظم ايدام93521422522056009

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0084.14اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيغدير جاسم محمد جبار93531422522056011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيفاطمه رعد رشيد سعيد93541422522056012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيفرح غسان عبود عبد الحسين93551422522056013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيكوثر قاسم محمد خليف93561422522056015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيمريم ثائر حسن مجلي93571422522056018

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيمنه هللا فياض حاتم صالح93581422522056020

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيمنى هالل وحيد عفن93591422522056021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينبأ قيس عبد الزهرة شامي93601422522056023

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينبأ مؤيد عيسى هاشم93611422522056024

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيهاله صدام حسين علي93621422522056025

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيآيه عمار غانم صخي93631422522057001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقياديان وسام جبار عبد الرزاق93641422522057002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيبتول سعد خليفه عباس93651422522057006

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيحوراء رسول كاظم عيسى93661422522057008

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيرونق رياض عاشور جبر93671422522057012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزهراء رضا مهدي جالب93681422522057016

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزهراء لطيف جابر عبد هللا93691422522057019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزينب محمد جبار حسين93701422522057022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيسمر محمد مطنش هاشم93711422522057023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه علي فالح حسن93721422522057026

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه عماد هادي عبد هللا93731422522057027

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه عويد خفيف عبد هللا93741422522057028

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى562.0080.29اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيفاطمه محمد جفات شاوي93751422522057030

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيكوثر عبد المطلب حمود صكر93761422522057034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمسرات كنعان كاظم موسى93771422522057035

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمالك سامر علي قاسم93781422522057036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيرفل احمد جبر عيفان93791422522058005

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0069.71ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيزينب حسين جاسم موحي93801422522058009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيزينب رعد عباس ديبان93811422522058010

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية627.0089.57ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيزينب عباس شريف جابر93821422522058011

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيفاطمه محمد جميل طاهر93831422522058018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيكوثر معن صادق حسن93841422522058019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقينبأ علي انصيف جاسم93851422522058022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيهيا جعفر صادق مبارك93861422522058024

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيديار احمد جواد كاظم93871422522062007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرباب علي عبد االمير محمد93881422522062008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء علي مطلك عبد الصاحب93891422522062015
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء قاسم عبد الحسين عناد93901422522062017

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيغدير عبد الزهره شنيور دبي93911422522062026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم طعيمه جبر رهيف93921422522062029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيورود فائق نعمه فرج93931422522062034

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية النسرين للبناتتطبيقيايات مهدي صالح فراس93941422522064001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين629.0089.86ثانوية النسرين للبناتتطبيقيمسك عمر فليح حسن93951422522064009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيامنه جاسم مناتي رحيمه93961422522065004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيايات علي سعيدان كاطع93971422522065005

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيرانيا حيدر كامل حميد93981422522065020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء حميد ديوان كطوف93991422522065024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء علي محسن جهاد94001422522065027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء هاشم عبود سعيد94011422522065033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزينب عدنان صاحب شبيب94021422522065037

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية602.0086.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزينه عباس حسب الرسول عبد القادر94031422522065043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسبأ سامي عبد هللا حميد94041422522065044

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسجود علي عبد الحسين فرج94051422522065045

كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيشيماء كريم جاسم صبر94061422522065048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيصفاء عصام عزيز دهو94071422522065050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيعائشه عبد الرحمن عبد االمير زبون94081422522065051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيعذراء عامر بالل لفته94091422522065052

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية484.0069.14اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيكوثر سعيد ماشاف حسان94101422522065057

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم حسين محمد محل94111422522065059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن عبد االمير زبون94121422522065061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم محمد رسول عبد علي94131422522065063

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينور الهدى صباح عالوي بساس94141422522065069

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقياسماء عدنان حسن مهاوي94151422522068002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقياية عالء صالح جاسم94161422522068004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيبسمة ليث شاكر محمود94171422522068005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0071.00اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيجنة صباح حاتم عبود94181422522068008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيجيهان يوسف بنيان جودة94191422522068009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيدنيا عدنان طاهر ناصر94201422522068011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيرحمه حازم عبد علي عبد الخضر94211422522068012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيروان فائز عبد هللا كميل94221422522068014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيزهراء اسامة قيس توفيق94231422522068015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيزينب اسماعيل اكبر مراد94241422522068016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيزينب حيدر هادي مكي94251422522068017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيزينب عمار رياض محمد صالح94261422522068018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيسمر عباس علك حمود94271422522068021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيضحى سعد محمود جاسم94281422522068024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيفاطمة مهند سعدي علي94291422522068026

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيفاطمة وليد هاشم قاسم94301422522068027
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية571.0081.57اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقينورهان ليث غازي عبود94311422522068033

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االغادير للبناتتطبيقيزهراء احمد محسن علي94321422522071004

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية االغادير للبناتتطبيقيزينب اياد طارق حميد94331422522071005

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية686.0098.00اعدادية االغادير للبناتتطبيقيفاطمة انمار ثامر عبد الرضا94341422522071006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية االغادير للبناتتطبيقيفاطمه احمد حسن جاسم94351422522071007

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية االغادير للبناتتطبيقيهاجر خضير عبد القادر عبد الواحد94361422522071011

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيدانيا هشام عادل احمد94371422524001001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينة عباس محمد سعدي94381422524001003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقياسيا عدي فيصل مطلك94391422524003002

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيامنيه كاظم عبد االمير عيسى94401422524003003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار468.0066.86ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيايه مهند محمد خالص صادق94411422524003004

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيرحمة ياسين علي موسى94421422524003005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيرقية طي الئق باقر94431422524003006

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.2895.47ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيرونق محمد صادق جواد94441422524003008

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيسالي سرمد صباح نجيب94451422524003010

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيسمر خالد نوري محمد94461422524003011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة624.9689.28ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيشمس بشار عدنان سلمان94471422524003012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.8499.98ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيشمس عمار محمد هادي عبد هللا94481422524003013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيفاطمه بشار عبد الستار نعيم94491422524003014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيفيبي فريد حنا بولص94501422524003016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيمالك منير عباس صالح94511422524003018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقينبأ تمام نعمه عبد الرسول94521422524003020

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيهاجر ليث جعفر طعمه94531422524003021

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية الصفوة االهلية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد مفتن94541422524004001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29ثانوية الصفوة االهلية للبناتتطبيقيمنار نبيه حسن محمد94551422524004002

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0067.14ثانوية الصفوة االهلية للبناتتطبيقينادين محمد شرف كامل94561422524004003

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.5296.07ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيزهراء عدي محمد ذرب94571422524005003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل عبد الساده رشم94581422524005004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيسمر حيدر حسين عبد هللا94591422524005006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيلبنى علي محمد ابراهيم94601422524005007

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيمنار محمد جعفر عبد الحسين هادي94611422524005008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقيمينا احمد عبد هللا صالح94621422524005009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتتطبيقينانسي ياسر رحيم عليوي94631422524005010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء604.0086.29اعدادية التكامل االهلية للبناتتطبيقيتقى حسين حيدر جاسم94641422524007001

كلية العلوم/جامعة النهرين516.0073.71ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيقمر الزمان خالد خليفه علي94651422524009007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقينرجس تحسين علي مكطوف94661422524009008

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية المكارم االهلية للبناتتطبيقياطياف محمود جاسم عكله94671422524010002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية المكارم االهلية للبناتتطبيقيزهراء عالء سلمان ياس94681422524010006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيزهراء ثامر فخري باقر94691422524011001

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0072.00ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيزهراء موسى مجيد صالح94701422524011002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية الجواهري االهليه للبناتتطبيقيزهراء حيدر شاكر مجلوف94711422524012002
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين610.0087.14ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيروان حسام سرحان اسماعيل94721422524014006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0067.86ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيزينة كمال عباس سلطان94731422524014008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيماريه احمد عبد الحسن حسين94741422524014014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيموج طارق عزيز حسين94751422524014016

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقينبأ صدام بريدي شيال94761422524014017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقينورهان يمين ناصر حسين94771422524014019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقييقين حيدر عبد الجبار حسن94781422524014020

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيزهراء قاسم فيصل عبود94791422524015002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيسمر زيد عبد الكريم علي94801422524015005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0086.00ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيغدير عباس عبد الحسين كويش94811422524015006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية منارة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء كريم خلف محمد94821422524016001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43ثانوية منارة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب سعد فائق ياس94831422524016002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية منارة العلم االهلية للبناتتطبيقيعذراء حسين شاكر احمد94841422524016004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية منارة العلم االهلية للبناتتطبيقيغدير علي صادق عبد94851422524016005

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين612.0087.43ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيجنات فراس كاظم جاسم94861422524017001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيغسق فارس كريم فاضل94871422524017005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقينرجس سليم هادي خصاف94881422524017009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقينهى هيثم جواد كاظم94891422524017010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيجيالن ميخائيل يوسف مرقس94901422524019002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيمنار قاسم محمد رحمن94911422524019005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيهدى فالح محمود لطيف94921422524019006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيزينب حميد رحيم محمد94931422524020002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0064.00ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقينور عمار حسن احمد94941422524020005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيهدى عباس محمود خلف94951422524020007

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتتطبيقيايمان يعرب عبد الستار عبد الجبار94961422524022001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتتطبيقيعال نجم عبد لطيف94971422524022002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية المدائن االهلية للبناتتطبيقيهند عمار عزيز مصطاف94981422524025001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية462.0066.00ثانوية االقمار االهلية للبناتتطبيقيشموع يوسف علي محيسن94991422524027004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية بدر الدجى االهلية للبناتتطبيقيايه محمد علي عكش95001422524028003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتتطبيقيمريم جمعه شليجه عليوي95011422524031002

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية رتاج الحضارة االهلية للبناتتطبيقييقين هيثم عليوي فرج95021422524031004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00ثانوية طريق المستقبل االهلية للبناتتطبيقينبأ محمد حمد ديمي95031422524038002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية اليمامة المسائية للبناتتطبيقيرفل معن عدنان خماس95041422526006001

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86الخارجياتتطبيقيابتهال بشير جبار خرنوب95051422528050001

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0085.43الخارجياتتطبيقيرسل ستار يابر محمد95061422528050038

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز634.0090.57الخارجياتتطبيقيفاطمه الزهراء ضياء محسن فليح95071422528050083

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد461.0065.86الخارجياتتطبيقيكوثر محمد داخل حسين95081422528050085

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية633.0090.43الخارجياتتطبيقينبا قاسم جوده خليل95091422528050092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00الخارجياتتطبيقينور الزهراء خالد جبار كريم95101422528050094

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية621.0088.71الخارجياتتطبيقينور محمد حسين عبوش95111422528050103
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