
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71ثانوية الرائد للبنينادبيابو الحسن خزعل علي خابر11022211001001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية الرائد للبنينادبياحمد اسامه فلحي عبد الحسن21022211001002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية الرائد للبنينادبيامير حسين مهدي ناصر31022211001004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14ثانوية الرائد للبنينادبيحسام الدين يونس جبر مسلم41022211001009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية الرائد للبنينادبيحسين باسم مسلم عبد51022211001011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الرائد للبنينادبيحسين رسول بهاء كاظم61022211001012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية الرائد للبنينادبيحسين رعد حسين علي71022211001013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00ثانوية الرائد للبنينادبيحسين صباح مطر حاتم81022211001014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية الرائد للبنينادبيرضا سعد دريول شكايه91022211001017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية الرائد للبنينادبيسجاد ماجد حزام عبد101022211001019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية الرائد للبنينادبيطيف علي جواد كاظم111022211001020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا علي محمود احمد121022211001023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا محمد جاسم خضير131022211001024

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا محمد حسين علي141022211001025

كلية القانون/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية الرائد للبنينادبيعلي جالل جمال ابراهيم151022211001026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية الرائد للبنينادبيعلي عماد عباس حسن161022211001029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14ثانوية الرائد للبنينادبيعلي مثنى عزيز محمود171022211001031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0065.57ثانوية الرائد للبنينادبيغني كاظم عويد جبح181022211001034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية الرائد للبنينادبيكرار احسان عبد الحسن محمد191022211001035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الرائد للبنينادبيكرار جمال فليح حسن201022211001036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الرائد للبنينادبيمحمد شاكر محمود شكر211022211001038

كلية اللغات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية الرائد للبنينادبيمحمد عصام حسين عبد الزهره221022211001039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية الرائد للبنينادبيمصطفى علي محمود غليم231022211001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية عمر المختار للبنينادبيابراهيم منذر ابراهيم داود241022211004001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد صفاء حسين زيدان251022211004003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية عمر المختار للبنينادبيباقر احمد هاشم جبر261022211004009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0079.14ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسن عباس عبد االمير عبد الرزاق271022211004011

كلية االعالم/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسين بالل جواد كريم281022211004014

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسين محمد جاسم محمد291022211004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية عمر المختار للبنينادبيصابر عامر صابر محسن301022211004018

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية عمر المختار للبنينادبيصالح حيدر خالد رحيم311022211004019

كلية اللغات/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية عمر المختار للبنينادبيعلي ستار جبار عبد الكاظم321022211004028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية عمر المختار للبنينادبيمحمد احمد هالل علي331022211004032

كلية اللغات/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية عمر المختار للبنينادبيهمام علي علوان عودة341022211004038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية العراقي للبنينادبياحمد عباس محمد خضير351022211005007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية العراقي للبنينادبياحمد عبد الرحمن محمد عبد الواحد361022211005009

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية العراقي للبنينادبيحسين علي اسماعيل حمد371022211005016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية العراقي للبنينادبيحيدر الكرار علي حسين محل381022211005018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية العراقي للبنينادبيزين العابدين انور نجم عبد هللا391022211005021

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية العراقي للبنينادبيسجاد سعد سالم زباله401022211005024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية العراقي للبنينادبيعامر جمعه علي نخش411022211005029

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية العراقي للبنينادبيعباس احمد هاتف حسن421022211005030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية العراقي للبنينادبيعبد الرحمن علي حميد مجيد431022211005033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية العراقي للبنينادبيعبد الغفور محمد غفوري مصطفى441022211005034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية العراقي للبنينادبيعلي طالب شهاب احمد451022211005045

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية العراقي للبنينادبيعلي كرار هادي صالح461022211005048

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية العراقي للبنينادبيعلي ماجد جالوي خادم471022211005049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية العراقي للبنينادبيعلي محمد رزوقي نوري481022211005050

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية العراقي للبنينادبيعمر احمد عبد حسين491022211005051

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية العراقي للبنينادبيقاسم خالد قاسم محمد501022211005053

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية العراقي للبنينادبيكرار وديع ناصر حسين511022211005055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى فخري عطشان شبيب521022211005066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت490.0070.00اعدادية العراقي للبنينادبيياسين وليد فوزي احمد531022211005074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد رياض عبيد حسين541022211008003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد صباح جاسم جار هللا551022211008005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد كاظم رحيم حسين561022211008008

كلية الحقوق/جامعة النهرين651.0093.00اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد ماجد حسون عبد571022211008009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد نزار حميد حسان581022211008010

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الغزالية للبنينادبيالحسن رعد جبار عبد الحسين591022211008012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الغزالية للبنينادبيامير جبار خلف عطب601022211008013

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية الغزالية للبنينادبيامين عبد السالم حسن عوده611022211008015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الغزالية للبنينادبيبحر الدين سعد رحيم سعد621022211008017

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الغزالية للبنينادبيتقي محمد حاوي صليل631022211008018

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك445.0063.57اعدادية الغزالية للبنينادبيحسن فراس فاضل جبر641022211008025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الغزالية للبنينادبيحسن فالح حسن حمد651022211008026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين طالب قاسم محسن661022211008030

كلية اآلداب/جامعة بابل447.0063.86اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر احمد كاظم عبد الهادي671022211008036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر عزيز مجيد خلف681022211008038

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر مهدي عباس كاظم691022211008040

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية الغزالية للبنينادبيخالد مهند خالد مطلب701022211008041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الغزالية للبنينادبيرامي رياض رشيد صبر711022211008042

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد خميس علوان ظاهر721022211008043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية الغزالية للبنينادبيسيف امين عبد الرضا جابر731022211008049

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد الرحمن قحطان احمد حسين741022211008056

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي حسين جبار خلف751022211008059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي فاضل محسن سكر761022211008066

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي مهدي موسى شريف771022211008073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية الغزالية للبنينادبيعمار اثير خضير عباس781022211008074

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية الغزالية للبنينادبيكرار حيدر عباس حيدر791022211008078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد اسماعيل سبع فرج801022211008085
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كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد بشير محبس ناصر811022211008087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد رزاق عبد الحسين خضير821022211008090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد طه محمد حسين مهدي831022211008093

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد قاسم شنيشل حسان841022211008097

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد قاسم محسن محمد851022211008098

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد قاسم محمد عبد861022211008099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمود مرتضى محمد قاسم871022211008103

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الغزالية للبنينادبيمقتدى عامر عبد الرزاق جبار881022211008110

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية الغزالية للبنينادبيياسر عمار فاضل مجيد891022211008119

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الغزالية للبنينادبييوسف عبد الرزاق عوده جبير901022211008121

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية الغزالية للبنينادبييوسف عمار هادي عبد الصاحب911022211008122

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0081.00اعدادية الرافدين للبنينادبيابراهيم قحطان محبوب فضيل921022211009003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عثمان ابراهيم محمد931022211009006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد ناجي محمد امين941022211009008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0065.57اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد نصير خميس عبد951022211009009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29اعدادية الرافدين للبنينادبيبكر خلف عادل احمد961022211009015

كلية اآلداب/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الرافدين للبنينادبيبكر ماجد محمد كشكول971022211009016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الرافدين للبنينادبيحسام عماد عبد هللا جاسم981022211009019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية595.0085.00اعدادية الرافدين للبنينادبيسعد عامر عبد مهدي991022211009025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية الرافدين للبنينادبيطه حردان اسعد حمزه1001022211009028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد الرحمن حسن علي عمران1011022211009029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا اسماعيل خلف عبيد1021022211009031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة508.0072.57اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا محمد حميد محسن1031022211009033

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حسين علي فياض1041022211009040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية الرافدين للبنينادبيكاظم سالم خنجر عواد1051022211009043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الرافدين للبنينادبيمالك حميد عبد حسين1061022211009044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد خليل صبار حامد1071022211009045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى حسن احمد حمزه1081022211009050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى محمد مزعل حمادي1091022211009052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى منصور لملوم ابراهيم1101022211009053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى نجم عبد مطر1111022211009054

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة439.0062.71اعدادية الرافدين للبنينادبيوسام حمودي عبد الجليل ثويني1121022211009057

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين604.0086.29اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف صالح عبد عرموط1131022211009061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف عبد الرحمن محمد علي1141022211009062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبياحمد خضير شكير سرحان1151022211010003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيجمال محمد ابراهيم سعود1161022211010011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الحافظ فاضل حمد محمد1171022211010016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الرحمن سامي جعفر ابراهيم1181022211010017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الرحمن مشكور محمود سعود1191022211010019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الملك حسن فرحان عفتان1201022211010026
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعلي مجيد محسن علي1211022211010030

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعمر ناجي شمخان عاصي1221022211010033

قسم الترجمة-كلية اآلداب/جامعة واسط505.0072.14اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعمران سعيد خميس سعيد1231022211010034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد احمد عواد علي1241022211010038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد صدام حسين جاسم1251022211010041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد عباس بحر فياض1261022211010042

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0066.29اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد علي خضير شهد1271022211010043

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمروان نجاح حسن فليح1281022211010048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0064.86اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمعاذ حميد عبيد احمد1291022211010053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية االسراء للبنينادبيابراهيم غازي عطية محمد1301022211011001

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية االسراء للبنينادبياحمد مهنا خلف حمادي1311022211011005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية االسراء للبنينادبياحمد وليد خضير عباس1321022211011006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية االسراء للبنينادبياسامة عايد حسين حمود1331022211011008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0068.00اعدادية االسراء للبنينادبياسامة علي احمد فياض1341022211011009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية االسراء للبنينادبيبكر هادي جلوب حسين1351022211011014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0072.71اعدادية االسراء للبنينادبيرابح رياض عباس حسين1361022211011018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية االسراء للبنينادبيسجاد سعدون صبحي عبد هللا1371022211011021

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0074.14اعدادية االسراء للبنينادبيعبد الرحمن مؤيد حماد مرهون1381022211011030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية االسراء للبنينادبيعبد الوهاب عدنان احمد فارس1391022211011032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية االسراء للبنينادبيعلي رزاق سرحان هراط1401022211011034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية االسراء للبنينادبيغزوان عماد احمد حامد1411022211011038

كلية القانون/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية االسراء للبنينادبيليث مازن خيري محمد1421022211011039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد عادل مغير خلف1431022211011042

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509.0072.71اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد علي حسين علي1441022211011043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية االسراء للبنينادبيمحمود مجيد محمود عبد1451022211011046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية االسراء للبنينادبيمسلم ثائر محمد عبد الحافظ1461022211011048

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى حسين غازي حمد1471022211011050

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية االسراء للبنينادبينور الدين احمد ابراهيم سلوم1481022211011052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية االسراء للبنينادبيهيثم كاظم محمد فارس1491022211011053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية االندلس للبنينادبياحمد مظفر احمد حسين1501022211012001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية االندلس للبنينادبيامجد ثامر محمد علي1511022211012002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية االندلس للبنينادبيحسن صباح حسن جليل1521022211012003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية االندلس للبنينادبيسامي شوكت سامي فاضل1531022211012004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية االندلس للبنينادبيطه ياسين طه خلف1541022211012005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية االندلس للبنينادبيعلي صباح حسن جليل1551022211012008

كلية اللغات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية االندلس للبنينادبيمهيمن عالء هادي عبود1561022211012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الخضراء للبنينادبيابراهيم ماجد ابراهيم فرحان1571022211013001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد عبد القادر اسماعيل عكوب1581022211013003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0064.86اعدادية الخضراء للبنينادبياسامه علي عبد هللا عفتان1591022211013005

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية الخضراء للبنينادبيامير علي محمد مجمان1601022211013008
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كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الخضراء للبنينادبيجهاد شوكت احمد عبد الباقي1611022211013013

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الخضراء للبنينادبيحسنين مشتاق كريم شمه1621022211013015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الخضراء للبنينادبيحسين علي عبد الرزاق محمود1631022211013016

كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية الخضراء للبنينادبيخالد عبد الخالق علي عبد الهادي1641022211013017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الخضراء للبنينادبيسيف عباس دحام احمد1651022211013020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية الخضراء للبنينادبيصالح عبد هللا محمد صالح1661022211013021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الخضراء للبنينادبيصفاء حامد مخلف خلف1671022211013023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية554.0079.14اعدادية الخضراء للبنينادبيطارق زياد طارق جبل1681022211013024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية564.0080.57اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن محمد سعيد عبد الجبار1691022211013027

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن مهند عبد اللطيف عثمان1701022211013028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا حسام علي محمد1711022211013030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا عدنان محمد دليمي1721022211013031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي اسماعيل علي رميض1731022211013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة475.0067.86اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد لؤي اسماعيل مصطفى1741022211013041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد ليث شاكر علوان1751022211013042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد هيثم جاسم حمادي1761022211013043

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد وليد سلمان خضير1771022211013044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية الخضراء للبنينادبيمرتجى سمير جوهر رعد1781022211013046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى لؤي لطيف عليوي1791022211013048

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الخضراء للبنينادبيمقتدى يونس عبد الكريم مصطفى1801022211013050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية الخضراء للبنينادبيمهيمن محمد حسين علي1811022211013051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الخضراء للبنينادبينمير محمد عبد القادر محمد1821022211013052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الخضراء للبنينادبيوسيم رشيد عبد ضاحي1831022211013054

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية الخضراء للبنينادبيوليد خالد صفوك عجيل1841022211013055

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية الخضراء للبنينادبييوسف سفيان محمد سلمان1851022211013058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الخضراء للبنينادبييوسف وسام نجم عبد هللا1861022211013060

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الخضراء للبنينادبييونس مصطفى علي عبد1871022211013061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم جالل كريم وهيب1881022211014003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم سيف الحق ابراهيم سهيل1891022211014004

كلية القانون/الجامعة المستنصرية640.0091.43اعدادية القدس للبنينادبياحمد ثائر رحيم عيدان1901022211014005

كلية الحقوق/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية القدس للبنينادبياحمد رعد فاضل حمد1911022211014008

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية القدس للبنينادبياحمد عباس فاضل محمود1921022211014011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية القدس للبنينادبياحمد عبير باسم عبد العزيز1931022211014012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية القدس للبنينادبياحمد ماجد محي مجيد1941022211014014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية القدس للبنينادبيحسن عالء كاظم حسون1951022211014019

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية القدس للبنينادبيحسين احمد حسين علي1961022211014020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية القدس للبنينادبيحميد حبيب حميد حسن1971022211014024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية القدس للبنينادبيرضوان مضر نوري شاكر1981022211014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية القدس للبنينادبيزياد طارق مزاحم علي1991022211014028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية القدس للبنينادبيسيف وسام صبحي عبود2001022211014031
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية القدس للبنينادبيعبد الخالق سرمد محي الدين مدحت2011022211014032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن هشام سلمان حسين2021022211014034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0063.14اعدادية القدس للبنينادبيعبد القادر خلدون شاحوذ مشعل2031022211014035

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا حسين داود محمد2041022211014037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا عماد عبد هللا ابراهيم2051022211014038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية556.0079.43اعدادية القدس للبنينادبيعثمان رسمي احمد عليوي2061022211014041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530.0075.71اعدادية القدس للبنينادبيعالء قصي علي ذياب2071022211014043

كلية االعالم/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية القدس للبنينادبيعلي مبدر عبد محمود2081022211014047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية القدس للبنينادبيعمار مخلص مولود عبد اللطيف2091022211014051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية القدس للبنينادبيفهد فراس مهدي صالح2101022211014056

كلية اللغات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية القدس للبنينادبيمحمد اشرف صباح عارف2111022211014059

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية القدس للبنينادبيمحمد صالح عباس علي2121022211014060

كلية اآلداب/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية القدس للبنينادبيمهيمن كاظم كمال زين العابدين2131022211014063

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية القدس للبنينادبييحيى نبيل محمود خلف2141022211014067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيابراهيم بالل يحيى محمد2151022211015001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياسامة رحيم عبد الكاظم غيالن2161022211015009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيالعباس ثامر غازي هاشم2171022211015011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيالعباس ظافر شالل غبين2181022211015012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيامير ثامر لطيف عبد الحسين2191022211015013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيبهاء الدين عمار حميد حسان2201022211015016

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيجعفر شاكر فاخر جاسم2211022211015017

كلية االعالم/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسن ميثم فاخر محسن2221022211015018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين عادل فاضل حسان2231022211015021

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعامر ثامر حميد نعمان2241022211015027

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا سرمد محمد شالل2251022211015030

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي رعد هيال شافي2261022211015035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيكرار علي عبد الحسين مفتن2271022211015042

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار451.0064.43اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيلدن صالح عبد النبي عبود2281022211015043

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد احسان صادق سلمان2291022211015044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد صالح مهدي صالح2301022211015047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد عبد هللا صادق عبد القهار2311022211015049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد عمار محمد عباس2321022211015055

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى رائد جميل حسن2331022211015059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى رياض عبد الكريم محسن2341022211015060

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى عماد عبد الجبار حميد2351022211015061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمهيمن هيثم شاكر احميد2361022211015063

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00اعدادية اليمن للبنينادبيابو الحسن زياد قحطان عبد اللطيف2371022211016003

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية اليمن للبنينادبياحسان عبد الحميد محمد سعيد مهدي2381022211016004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية اليمن للبنينادبياحمد داود سلمان نجيب2391022211016005

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية اليمن للبنينادبياحمد رسول علي حسين2401022211016006
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية اليمن للبنينادبياحمد عادل غازي عبد هللا2411022211016007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية اليمن للبنينادبياحمد محمد اسماعيل صالح2421022211016008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية اليمن للبنينادبيامير سعد اسماعيل شالل2431022211016010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية اليمن للبنينادبيامير مالك هادي محمد2441022211016011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت485.0069.29اعدادية اليمن للبنينادبيبكر احمد جهاد محمود2451022211016014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية اليمن للبنينادبيحسن علي حسن عبد2461022211016016

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية اليمن للبنينادبيحسين علي جسام خلف2471022211016021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية اليمن للبنينادبيحمزة حيدر جبوري ياسين2481022211016022

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية اليمن للبنينادبيحيدر دريد سعدون امين2491022211016023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية اليمن للبنينادبيسجاد نبيل خالد يوسف2501022211016027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن خالد محمود خلف2511022211016030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرزاق عبد الستار رزاق مهدي2521022211016032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية اليمن للبنينادبيعبد السالم صالح عبد الهادي عباس2531022211016033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية اليمن للبنينادبيعلي حيدر عبد الجبار ابراهيم2541022211016040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية اليمن للبنينادبيعلي صالح ابراهيم صالح2551022211016043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية اليمن للبنينادبيفهد عبد الرحمن احمد حسين2561022211016048

كلية الحقوق/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية اليمن للبنينادبيليث مثنى احمد اسماعيل2571022211016049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد خلف2581022211016050

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد صدام حميد وهيب2591022211016052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد عماد نجم الدين مختار احمد2601022211016054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد ليث طارق اسماعيل2611022211016055

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى عباس محمد نايف2621022211016061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية اليمن للبنينادبيمصطفى محمد عباس حامد2631022211016062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية اليمن للبنينادبيمهند محمد خليفه حسين2641022211016064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية اليمن للبنينادبيهاشم صباح هاشم راضي2651022211016066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية اليمن للبنينادبييوسف سمير ياسين محمد2661022211016068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد خالد حسين ثويني2671022211017005

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية369.0052.71اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد ياسين طه جزاع2681022211017007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية المصطفى للبنينادبيايمن ثامر شهاب احمد2691022211017010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن عبد هللا كاظم عيدان2701022211017017

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية المصطفى للبنينادبيطه عمار عبد الجبار ابراهيم2711022211017025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد اللطيف راتب لطيف حمد2721022211017033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا حسن علي محمود2731022211017034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا قاسم محمد عبود2741022211017038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي رشيد عبد هللا سهيل2751022211017041

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية المصطفى للبنينادبيعمار محمد صداع ماضي2761022211017045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر شوكت حسين علي2771022211017048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر صادق اركيدان جاسم2781022211017049

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر عدنان زبار كسوب2791022211017050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد زين العابدين ضياء فاضل2801022211017054
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قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد صالح محمد عباس2811022211017056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد هادي برد علوان2821022211017059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمود عادل مدب مجحم2831022211017062

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عبد المجيد عبد اللطيف مهدي2841022211017066

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عوف محمد احمد2851022211017068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى فاضل عبود ابراهيم2861022211017069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المصطفى للبنينادبيياسين ستار مشعان متعب2871022211017076

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف بالل مهدي مصطفى2881022211017078

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف مازن مطلك رشيد2891022211017082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0064.43اعدادية االمين للبنينادبيابراهيم عبد السالم عبد الخالق عبد الوهاب2901022211018001

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية االمين للبنينادبياسامة قصي عبد سالم2911022211018004

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية االمين للبنينادبياسماعيل عبد الحكيم مجيد رشيد2921022211018005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية االمين للبنينادبيحسن جهاد زهير حسن2931022211018007

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية االمين للبنينادبيحسن صفاء عبد الحسين عباس2941022211018008

كلية االعالم/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية االمين للبنينادبيخالد مرزا جفات مزعل2951022211018009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية االمين للبنينادبيعلي باسم حسن علوان2961022211018012

كلية االعالم/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية االمين للبنينادبيعمر فراس ابراهيم نوفل2971022211018014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية االمين للبنينادبيفراس عبد هللا بهجت عبد اللطيف2981022211018015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية االمين للبنينادبيفهد نمير عدنان حامد2991022211018016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية االمين للبنينادبيمحمد قاسم عبد الزهرة عبود3001022211018018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0066.86اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى صافي حسن فاضل3011022211018020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى صبيح كاظم عباس3021022211018021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين509.0072.71اعدادية االمين للبنينادبيوهاج رافد محسن علوان3031022211018022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين516.0073.71اعدادية االمين للبنينادبييوسف ايمن عبد الكريم جاسم3041022211018023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية المثنى للبنينادبيأمير غازي فيصل حسن3051022211022002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية المثنى للبنينادبياحمد باسم صادق حمد3061022211022005

كلية االعالم/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية المثنى للبنينادبيادهم مقداد ادهم رؤوف3071022211022011

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية المثنى للبنينادبيحازم علي كامل صالح3081022211022016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية المثنى للبنينادبيحسن وليد عبد الجبار زغير3091022211022018

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية المثنى للبنينادبيحسين جمال احمد سلمان3101022211022019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية المثنى للبنينادبيحسين علي ابراهيم علي3111022211022020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية المثنى للبنينادبيحمزة خالد محمود نجرس3121022211022024

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية المثنى للبنينادبيخالد مصطفى مجيد حسين3131022211022025

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية المثنى للبنينادبيرشيد حميد عبود حسن3141022211022027

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية المثنى للبنينادبيصادق ستار مزعل نجم3151022211022031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية المثنى للبنينادبيصفاء اركان نجيب صالح3161022211022032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية المثنى للبنينادبيطه عبد العليم فاضل عبد القادر3171022211022035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية558.0079.71اعدادية المثنى للبنينادبيعامر ستار عامر عبد الستار3181022211022036

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا تحسين علي العاصي3191022211022044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا حيدر حسين عباس3201022211022045
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا رحمن تايه خليفة3211022211022047

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا زياد علي سالم3221022211022048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا سعد ابراهيم مصطاف3231022211022049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية المثنى للبنينادبيعلي عمار سلمان برتو3241022211022058

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية المثنى للبنينادبيعمر جاسم محمد سلمان3251022211022063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية المثنى للبنينادبيفالح صالح حسين فياض3261022211022066

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد حسين محمد حسين3271022211022074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد شاكر عزاوي احمد3281022211022075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية549.0078.43اعدادية المثنى للبنينادبيمحمود شاكر عزاوي احمد3291022211022079

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية المثنى للبنينادبيمحمود يعقوب عيسى حسن3301022211022080

كلية اللغات/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية المثنى للبنينادبيمروان رياض صباح ابراهيم3311022211022083

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى جهاد عبد علي3321022211022084

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى رياض احمد عبد3331022211022085

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية531.0075.86اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى فالح حسن زغير3341022211022086

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية المثنى للبنينادبيمصعب عماد عبد عيدان3351022211022088

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية المثنى للبنينادبيمنتظر ياسين سعود جاسم3361022211022089

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية المثنى للبنينادبيمهند حسين علي عبد3371022211022092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536.0076.57اعدادية المثنى للبنينادبيياسين صالح مخلف نجم3381022211022096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية المثنى للبنينادبييوسف احمد بردي نجم3391022211022099

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية المثنى للبنينادبييوسف حسين فليح حسن3401022211022100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الرازي للبنينادبياحمد طاهر يحيى خليل3411022211023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء457.0065.29اعدادية الرازي للبنينادبياسامة ضياء جميل صالح3421022211023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0065.57اعدادية الرازي للبنينادبيايهاب اياد علي خلف3431022211023007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483.0069.00اعدادية الرازي للبنينادبيسرمد احمد علي حنفوش3441022211023011

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الرازي للبنينادبيسفيان ضياء محسن علي3451022211023012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية الرازي للبنينادبيسيف سعد جاسم محمد3461022211023013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية571.0081.57اعدادية الرازي للبنينادبيشعيب حميد احمد مفيض3471022211023014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الرازي للبنينادبيعبد الرحمن باسم قاسم علي3481022211023015

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الرازي للبنينادبيعبد الرحمن سمير نعمة راضي3491022211023016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية552.0078.86اعدادية الرازي للبنينادبيعبد العزيز احمد كاظم سعود3501022211023017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الرازي للبنينادبيعبد هللا فالح مهدي جعفر3511022211023020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة451.0064.43اعدادية الرازي للبنينادبيعبد الوهاب محمد سويدان عبد الرحمن3521022211023021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية الرازي للبنينادبيعثمان احمد جاسم محمد3531022211023022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الرازي للبنينادبيمحمد محمود عبد عفن3541022211023028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية534.0076.29اعدادية الرازي للبنينادبيياسر صباح امين اليذ3551022211023032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501.0071.57اعدادية ابي غريب للبنينادبيابراهيم منعم علي مضعن3561022211024002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية ابي غريب للبنينادبياحمد وسام احمد عبيد3571022211024005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية ابي غريب للبنينادبيانس قيس ابراهيم رشيد3581022211024007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية ابي غريب للبنينادبيحارث جمال نوار غوان3591022211024010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسين لؤي حسين عالوي3601022211024012
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية ابي غريب للبنينادبيصديق ابراهيم جاسم علوان3611022211024018

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد الرحمن قيس خضير جياد3621022211024024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية513.0073.29اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد الملك عدنان خلف مطر3631022211024030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي محمد عبد االمير يوسف3641022211024038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمر محمد عبد هللا عالوي3651022211024045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية ابي غريب للبنينادبيكاظم صبري عبيد ابحيت3661022211024047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة472.0067.43اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد حسين عبيد مهيدي3671022211024051

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد سامي عناد عبد3681022211024052

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية ابي غريب للبنينادبيمصطفى عزيز عبد مخلف3691022211024057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة485.0069.29اعدادية ابي غريب للبنينادبيمنتظر زغير محسن نصير3701022211024060

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية دار السالم للبنينادبيسجاد وليد ابراهيم حسين3711022211025008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية دار السالم للبنينادبيصديق محمد عبد السالم علي3721022211025009

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية دار السالم للبنينادبيعباس علي خليفه جبر3731022211025010

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية دار السالم للبنينادبيعبد هللا مشعان فاضل ثامر3741022211025011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي محمد يحيى سالم3751022211025013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى ذياب فنجان صخي3761022211025025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى مثنى محمد حسن3771022211025027

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية دار السالم للبنينادبيمعتز جاسم كاظم هاشم3781022211025030

كلية اللغات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية دار السالم للبنينادبيياسر قيس جار هللا فياض3791022211025031

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية دار السالم للبنينادبييحيى مكي دباش سمير3801022211025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة522.0074.57اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم جمال عباس محيميد3811022211027001

كلية االعالم/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عدي عبد الكريم عباس3821022211027007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية المتنبي للبنينادبيانس واثق حاجم سلطان3831022211027012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية المتنبي للبنينادبيحارث حسن عبد احمد3841022211027019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين عالء احمد حسون3851022211027022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين فاضل اجبير فعيل3861022211027024

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية المتنبي للبنينادبيحميد ماجد حميد كاظم3871022211027026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية المتنبي للبنينادبيخطاب محمود رشيد علي3881022211027029

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن رعد سلمان عباس3891022211027034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين522.0074.57اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن هاشم بكر محمد3901022211027035

كلية االعالم/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا احمد جاسم عباس3911022211027036

كلية االعالم/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا جاسم احمد ابراهيم3921022211027037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي شهاب احمد علوان3931022211027049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي لطيف مال هللا فرحان3941022211027051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمد حسين علي3951022211027052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية المتنبي للبنينادبيعمران ستار محمد نايف3961022211027057

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية المتنبي للبنينادبيغيث ليث عبودي حمادي3971022211027058

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عدي صباح ابراهيم3981022211027065

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عدنان حسن صالح3991022211027070

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عمر رزوقي حسين4001022211027071
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0066.43اعدادية المتنبي للبنينادبيمعتز رزاق ابراهيم بديوي4011022211027072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف دريد جالل صالح4021022211027078

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف محمد عبد الحميد نايف4031022211027079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الداودي للبنينادبياحمد سيف الدين ضياء الدين نافع4041022211029002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الداودي للبنينادبياحمد عبد هللا ابراهيم علي4051022211029003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية الداودي للبنينادبيانمار مثنى عدنان عبد الرحمن4061022211029004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية الداودي للبنينادبيزيد زاهد سعدي عبد هللا4071022211029008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية الداودي للبنينادبيسيف ظافر محمد ندى4081022211029009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503.0071.86اعدادية الداودي للبنينادبيعبد العزيز كريم جيجان سميط4091022211029012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية الداودي للبنينادبيعلي تحسين هادي ياسين4101022211029015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الداودي للبنينادبيعمار زياد فيصل طه4111022211029016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الداودي للبنينادبيكرار لؤي عبد االمير عبد هللا4121022211029017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية الداودي للبنينادبيمصطفى اياد رشيد عبد العزيز4131022211029019

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية السالم للبنينادبيابوالفضل احمد عبد المحسن سعد4141022211030001

كلية الحقوق/جامعة النهرين644.0092.00ثانوية السالم للبنينادبيحيدر فتاح محمد حسين سعيد4151022211030005

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية السالم للبنينادبيعبد هللا عدي عبد الستار عبد عون4161022211030008

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية السالم للبنينادبيمجتبى امير طاهر حسين4171022211030010

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية الفجر الجديد للبنينادبياحمد رعد خميس سبع4181022211032002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الفجر الجديد للبنينادبياسامه احمد صبار جبر4191022211032003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيحسين علي عباس علي4201022211032006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيرياض خضر فليح حسن4211022211032008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيسفيان احمد راضي حسن4221022211032009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد هللا عماد شمس محي4231022211032011

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد الرحمن ناصر عبد الكريم صالح4241022211032015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد المهيمن صفاء كامل محمد4251022211032022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعثمان عباس حسين فرج4261022211032023

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعلي تحسين علي فياض4271022211032025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيفاروق عيسى حسين محمد4281022211032027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيمحمد قاسم عبد فرحان4291022211032032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة455.0065.00اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيمرتضى سعد حسين عوده4301022211032033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة474.0067.71اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيمرتضى مؤيد حسن علوان4311022211032034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيمصطفى خالد علي حسين4321022211032035

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيوسام محمود علي عباس4331022211032038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الداخلية للبنينادبيابراهيم يحيى ابراهيم فضيل4341022211033004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد ثائر علي خليفة4351022211033005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد عالء حسين جمعه4361022211033008

كلية اللغات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية الداخلية للبنينادبياسامه محمد رزيك عبد الهادي4371022211033011

كلية الحقوق/جامعة النهرين636.0090.86اعدادية الداخلية للبنينادبيالفاروق احمد فاضل حمودي4381022211033012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الداخلية للبنينادبيبركات مثى فالح حسن4391022211033014

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الداخلية للبنينادبيحسن محمد علي محمد4401022211033016
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الداخلية للبنينادبيحسين حسن عبد االمير حسن4411022211033017

كلية االعالم/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية الداخلية للبنينادبيحسين محمد علي محمد4421022211033018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الداخلية للبنينادبيخطاب عباس صائب عباس4431022211033019

كلية القانون/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية الداخلية للبنينادبيزيد اياد محمود نديم4441022211033020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين621.0088.71اعدادية الداخلية للبنينادبيزيد محمد حسين علي4451022211033021

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد القادر لؤي عبد القادر صالح4461022211033024

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي احمد عبد علي جاسم4471022211033028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي عبد الوهاب عطا مجيد4481022211033030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الداخلية للبنينادبيكرم فتاح عبد مهاوش4491022211033033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد احكام يونس محمد صالح4501022211033035

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الداخلية للبنينادبيمصطفى ياس خضير مطلك4511022211033042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية الداخلية للبنينادبيمنتظر عدنان ابراهيم رحيم4521022211033043

كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0062.00اعدادية الداخلية للبنينادبيمهيمن صالح عزيز ظاهر4531022211033044

كلية اآلداب/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الداخلية للبنينادبيهمام مهند هادي احمد4541022211033046

كلية االعالم/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية الداخلية للبنينادبييونس ياسر سطام علي4551022211033049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الخلد للبنينادبياحمد ابراهيم عوده فريح4561022211034001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية الخلد للبنينادبياحمد ثائر احمد نزال4571022211034002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الخلد للبنينادبيحارث مثنى عبيد حسين4581022211034007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الخلد للبنينادبيحذيفه ثامر احمد حسين4591022211034008

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الخلد للبنينادبيحيدر حسن سعدون داود4601022211034009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الخلد للبنينادبيشعبان محمد حميد مخلف4611022211034014

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية الخلد للبنينادبيعبد هللا فؤاد حميد اسماعيل4621022211034020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية الخلد للبنينادبيعبد المهيمن كريم مسلم جوده4631022211034023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية الخلد للبنينادبيفاروق عبد الكريم محمد سليمان4641022211034028

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية الخلد للبنينادبيمحمد حسين محمد مزعل4651022211034032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29اعدادية الخلد للبنينادبيمحمود مظهور محمود عبد4661022211034037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الخلد للبنينادبيوائل فالح خليل ابراهيم4671022211034039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية صاحب البراق للبنينادبياحمد محمد محمود عبد4681022211035005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0060.57اعدادية صاحب البراق للبنينادبيبشار فرحان شطب دحل4691022211035011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية صاحب البراق للبنينادبيبكر عبد هللا محمد علي4701022211035012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية صاحب البراق للبنينادبيحمزة طالب شمس محي4711022211035017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيسالم خزعل علي خليف4721022211035023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد الرحمن محمد سالم حسن4731022211035026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن حميد حسين4741022211035029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد الملك نزار جبير عباس4751022211035030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعلي رميض نوار مهاوش4761022211035033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعلي ستار خلف عبد4771022211035034

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد سعد عواد مجباس4781022211035046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0068.71اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد عامر ناجي صالح4791022211035047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد عبد الرحمن ناهي حسون4801022211035049
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد علي احمد علي4811022211035051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0064.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد قاسم مهدي عبود4821022211035052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد نزار جبير عباس4831022211035054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد نوري حمد فارس4841022211035055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى أحمد سلمان جواد4851022211035058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497.0071.00اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى احمد جميل غنام4861022211035059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة505.0072.14اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى جمعة كريم مخلف4871022211035060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492.0070.29اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى حكيم محمد طاحوس4881022211035061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486.0069.43اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمنتظر احمد عبد الحسين حسين4891022211035065

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية صاحب البراق للبنينادبيهيثم احمد كريم عيفان4901022211035070

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية صاحب البراق للبنينادبييوسف عبد اللطيف ابراهيم محمود4911022211035074

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية صاحب البراق للبنينادبييونس غانم عبد محمد4921022211035076

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت487.0069.57اعدادية الرضوانية للبنينادبياحمد صالح ابراهيم حسن4931022211037003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الرضوانية للبنينادبياحمد عبد هللا حمد راشد4941022211037004

كلية اآلداب/جامعة االنبار431.0061.57اعدادية الرضوانية للبنينادبيانس جمال عباس اسماعيل4951022211037009

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الرضوانية للبنينادبيبالل يونس اكريم حمادي4961022211037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0065.71اعدادية الرضوانية للبنينادبيجهاد تركي إبراهيم حسن4971022211037019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية الرضوانية للبنينادبيحارث سعد حميد كاظم4981022211037020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيحارث علي حسين مطلب4991022211037021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الرضوانية للبنينادبيخالد وليد جار هللا سعود5001022211037026

كلية التربية/جامعة سامراء496.0070.86اعدادية الرضوانية للبنينادبيسلطان خالد كاظم سعدان5011022211037028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية الرضوانية للبنينادبيشهاب غانم حسن علي5021022211037029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد الرحمن خضير عباس هديب5031022211037032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد القادر حامد حميد علي5041022211037034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0060.57اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد القادر عليوي حماد علوان5051022211037035

كلية التربية/جامعة سامراء516.0073.71اعدادية الرضوانية للبنينادبيعثمان فالح شحاذة مسعود5061022211037038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت496.0070.86اعدادية الرضوانية للبنينادبيعز الدين عثمان جدوع نهار5071022211037039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيعلي احمد عبد جميل5081022211037040

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43اعدادية الرضوانية للبنينادبيعلي عماد كريم حمادي5091022211037042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية الرضوانية للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل اسماعيل5101022211037048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية الرضوانية للبنينادبيمحمود سليم غزال نصر5111022211037052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصطفى خضر حسين يوسف5121022211037057

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت479.0068.43اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصطفى عالوي خليل علي5131022211037059

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0065.14اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصعب علي عناد نهار5141022211037060

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية الرضوانية للبنينادبيياسر محمد عناد نهار5151022211037062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0070.29اعدادية الرضوانية للبنينادبييونس ماجد حميد عطا هللا5161022211037064

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الطارق للبنينادبيابراهيم فاضل عباس خضير5171022211038001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية الطارق للبنينادبيابراهيم نزار سالم محمد5181022211038002

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية الطارق للبنينادبياحمد حسنين زكي عبد5191022211038003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الطارق للبنينادبياحمد قحطان عبد الكاظم فاضل5201022211038004
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية الطارق للبنينادبيالحسن علي فوزي محمد5211022211038007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية الطارق للبنينادبيمحمد خضير حامد يونس5221022211038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الطارق للبنينادبيياسر سيف الدين فؤاد رمضان5231022211038015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد محمود احمد حداد5241022211039005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيامير عامر عبد االمير مدحي5251022211039008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيبشير باسم حسن علوان5261022211039014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد علي مهدي حسن5271022211039020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسيف الدين ياسر ياسين عبد هللا5281022211039021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0061.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيصالح رعد كاظم سرداح5291022211039023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة459.0065.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد الرحمن دحام كطيف معيدي5301022211039030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد السالم سعود محمد ابراهيم5311022211039031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0063.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد السالم عادل فرج عبود5321022211039032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا انور خضر عبد5331022211039033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة542.0077.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا فواز صيف محده5341022211039034

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عماد قاسم عناد5351022211039038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي عماد مجبل عباس5361022211039039

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0060.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعماد نصيف نجم غثيث5371022211039040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعمر عادل شياع حداد5381022211039043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيكرم حاتم خلف فياض5391022211039046

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية360.0051.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيماهر فواز صيف محده5401022211039047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0074.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد حامد ربيع عبيد5411022211039049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد خليل طالب محمود5421022211039050

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد طارق محمد مهدي5431022211039051

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمصعب طالب محمد عناد5441022211039055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيموسى منذر حسين خسباك5451022211039057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيياسر ستار ربيع عبيد5461022211039061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيحسام فيصل غازي عبد المجيد5471022213001002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيحيدر اسماعيل ابراهيم راضي5481022213001003

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيعبد الرحمن احسان محمد علي5491022213001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487.0069.57ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيكرم عبد هللا رشاد عبد هللا5501022213001006

كلية االعالم/جامعة ذي قار446.0063.71ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيمحمد ضياء محمد عباس5511022213001007

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية المنصور األهلية للبنينادبيعبد هللا محمد عبد الحميد محمد5521022213002001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيحسين علي هادي ثعبان5531022213011002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيعلي بهاء سامي عبد الحميد5541022213011005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيعلي كاظم خالد عبد هللا5551022213011006

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيمحمد الباقر باسم حسن قاسم5561022213011009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة526.0075.14ثانوية االيثار االهلية للبنينادبيعبد هللا صالح عبد هللا نافع5571022213016003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية االيثار االهلية للبنينادبيعبد هللا نبيل عبد هللا حياوي5581022213016004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية االيثار االهلية للبنينادبيمحمد حمادة باسم محمود5591022213016006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية افق االهلية للبنينادبييوسف حيدر حمادي زاير5601022213023004
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية507.0072.43اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيايمن عبود حمود عبد هللا5611022215001002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيظافر خلف سلمان مظهور5621022215001013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعمر صبيح مشعل محمد5631022215001025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار589.0084.14اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمد صباح محمد ولي5641022215001034

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمد عبد اللطيف اسود عنفوص5651022215001035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمد كمال حميد منسي5661022215001038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447.0063.86اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمهند عيدان مطلق كاظم5671022215001042

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0071.86إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياوس محمد هاشم محمود5681022215004002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيحسين علي منعم سلمان5691022215004003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية510.0072.86إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد حبيب كريم حميد5701022215004009

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية النصر المسائية للبنينادبيوسام علي محمد كاظم5711022215005007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيامير اياد عباس علي5721022215007005

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيسيف نبيل عبد السالم عبد الوهاب5731022215007009

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيعلي حاتم علي مندب5741022215007012

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيعلي مزهر مطير حمود5751022215007015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيمحمد سالم محمود داود5761022215007022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520.0074.29ثانوية الغفران المختلطةادبياحمد طه حمادي عبد5771022217001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الغفران المختلطةادبياحمد علي خلف جرو5781022217001003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0065.29ثانوية الغفران المختلطةادبياحمد مصلح سرحان حسن5791022217001004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت521.0074.43ثانوية الغفران المختلطةادبيحمزه هادي احمد علي5801022217001007

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0060.57ثانوية الغفران المختلطةادبيعبد الرحمن عبد الكريم حسن سلوم5811022217001011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية الغفران المختلطةادبيعلي احمد عبود محمود5821022217001015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد طارق زغير محمد5831022217004001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد عامر عبد هللا خلف5841022217004002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية صقر قريش المختلطةادبيحسين عباس ابراهيم عبد5851022217004003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية صقر قريش المختلطةادبيصفاء حسن كعيد صوين5861022217004005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية صقر قريش المختلطةادبيضياء عدنان عبد الرزاق عبد علي5871022217004007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعلي حسين خضير محمد5881022217004008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمجتبى عاصف داخل سلمان5891022217004011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد الباقر عادل عبد هللا عباس5901022217004012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية اإلرادة المختلطةادبيإبراهيم جمال إبراهيم حمادي5911022217005001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة426.0060.86ثانوية اإلرادة المختلطةادبيأسامة محمد احمد حسين5921022217005003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية اإلرادة المختلطةادبياحمد جميل مطلق حميد5931022217005005

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية اإلرادة المختلطةادبياحمد خزعل عبد هللا صالح5941022217005007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0060.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبياسامه يونس حميد خلف5951022217005009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيامجد ربيع شاكر محمود5961022217005010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية اإلرادة المختلطةادبيانس محمد علي محمد5971022217005011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت526.0075.14ثانوية اإلرادة المختلطةادبيرسول عبد القادر احمد صالح5981022217005017

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية378.0054.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيسجاد محمد علي خضير5991022217005020

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت531.0075.86ثانوية اإلرادة المختلطةادبيسعد فاضل محمد فرحان6001022217005021
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية اإلرادة المختلطةادبيصفاء الدين رشيد علي غافل6011022217005023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعبد هللا كريم محمود حسن6021022217005024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعمر عوده عبد سالم6031022217005028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة480.0068.57ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعمر يونس ناجي يوسف6041022217005029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعواد شحاذه عواد مشكور6051022217005030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية اإلرادة المختلطةادبيليث احمد ناجي يوسف6061022217005033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمحسن علي محسن مسعود6071022217005034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمحمود هندي حسين خلف6081022217005035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمصطفى عبد الرحيم مخلف صقر6091022217005037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية اإلرادة المختلطةادبيياسر خليف إسماعيل عودة6101022217005042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية اإلرادة المختلطةادبيياسر علي خليفه نهار6111022217005043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية اإلرادة المختلطةادبيياسين طه محمود ناصر6121022217005044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية اإلرادة المختلطةادبييوسف رياض حسن احمد6131022217005045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت575.0082.14ثانوية المجد المختلطةادبياحمد علي حسن محمد6141022217006001

كلية اآلداب/جامعة االنبار435.0062.14ثانوية المجد المختلطةادبيكمال طلب فرحان محمد6151022217006005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية المجد المختلطةادبيمحمد ماجد صالح فارس6161022217006007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت495.0070.71ثانوية مأرب المختلطةادبيابراهيم رشيد مفضي سعود6171022217007002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية مأرب المختلطةادبيادريس عزب محمد بطاح6181022217007003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية مأرب المختلطةادبياكرم سهيل جلوب عبد6191022217007004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية مأرب المختلطةادبيبرغش محسن برغش يونس6201022217007005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية مأرب المختلطةادبيعبد هللا محمد علي حمد6211022217007010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية مأرب المختلطةادبيعبد هللا نجم جلوب عبد6221022217007011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية مأرب المختلطةادبيعبد الوهاب محمد علي حمد6231022217007012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية مأرب المختلطةادبيعمر مجيد فياض مطر6241022217007014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت483.0069.00ثانوية مأرب المختلطةادبيفراس علي سرداح عنفوص6251022217007015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية الشموخ المختلطةادبيعلي اسعد عباس حسين6261022217008002

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة422.0060.29اعدادية ابن خلدون المختلطةادبياحمد فراس محمد خلف6271022217011002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحسين قاسم عباس حنون6281022217011009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحيدر ساهي عباس حنون6291022217011010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيسيف عمر زين حياد6301022217011011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعباس كريم عمير هالل6311022217011012

كلية االعالم/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعبد الجبار محمد جبار مصطاف6321022217011013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعبد هللا حامد شهاب حمد6331022217011015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعبد الوهاب عادل هاشم عويد6341022217011016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعلي فخري خليف حمد6351022217011020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيليث حسين حمد حسين6361022217011028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمعتز عدي موحان خضير6371022217011035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيابراهيم احمد مجيد نومان6381022217012001

كلية االعالم/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبياحمد حاتم خزعل بدع6391022217012002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيمحمد باسم حبيب محمد6401022217012007
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبييحيى حسن فنر جاسم6411022217012009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57الخارجيونادبياحمد علي حسين عبد6421022218001039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43الخارجيونادبياقصى ناصر محمود عبد هللا6431022218001061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00الخارجيونادبيحسن كريم جياد علوان6441022218001103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00الخارجيونادبيخاشع محمد مهدي خاشع محسن6451022218001121

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة450.0064.29الخارجيونادبيزيد عماد سعد هللا خميس6461022218001138

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57الخارجيونادبيعباس بشير محمد اصغر6471022218001179

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57الخارجيونادبيعبد العظيم حاتم حمادي صالح6481022218001196

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86الخارجيونادبيمحمد سعد حميد عبد6491022218001329

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية551.0078.71اعدادية الكرخ للبناتادبيافنان لؤي فائق حميد6501022222001002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الكرخ للبناتادبيايالف علي كمال خزعل6511022222001003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية الكرخ للبناتادبيتبارك عمار محمد عبد االمير6521022222001006

كلية االعالم/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية الكرخ للبناتادبيتبارك محمد فاضل محمود6531022222001007

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الكرخ للبناتادبيجنات اثير زيدان هاشم6541022222001008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية الكرخ للبناتادبيختام سلمان حمود سلمان6551022222001009

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الكرخ للبناتادبيدموع هيثم عطيه زاير6561022222001010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية الكرخ للبناتادبيراويه عبد اللطيف عبد الرزاق عبد اللطيف6571022222001011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية الكرخ للبناتادبيزهراء زكي صالح ماشاء هللا6581022222001014

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الكرخ للبناتادبيزهراء قصي حسن جاسم6591022222001016

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية الكرخ للبناتادبيزهراء محمد عباس خلف6601022222001017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الكرخ للبناتادبيساره لؤي فائق حميد6611022222001018

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57اعدادية الكرخ للبناتادبيسجى مطرود محمد خضير6621022222001019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية الكرخ للبناتادبيشروق عالء محمد مجيد6631022222001021

كلية القانون/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الكرخ للبناتادبيشهد علي شهيد كريم6641022222001023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية585.0083.57اعدادية الكرخ للبناتادبيمريم سمير صبحي عبد6651022222001029

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الكرخ للبناتادبيمريم عبد الرحمن عبد الرزاق جواد6661022222001030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الكرخ للبناتادبيمالك حسن هادي خضير6671022222001032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الكرخ للبناتادبيمالك كريم حسين محمد6681022222001033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية الكرخ للبناتادبيهبه محمد عبد المجيد حميد6691022222001035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية الكرخ للبناتادبيوسن حامد بهجت زباله6701022222001036

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية الكرخ للبناتادبييسر حسين كامل علوان6711022222001037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية السياب للبناتادبياسراء طارق ناجي عباس6721022222002002

كلية الحقوق/جامعة النهرين645.0092.14ثانوية السياب للبناتادبيتقى طه عبد الكريم طالب6731022222002005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية السياب للبناتادبيرسل جبار ستار خضير6741022222002007

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية السياب للبناتادبيرال حقي اسماعيل خليل6751022222002008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57ثانوية السياب للبناتادبيرواسي اسامه جيجان حسين6761022222002009

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية السياب للبناتادبيريام احمد سعيد محمد6771022222002011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية السياب للبناتادبيزينب حامد عبد المنعم احمد6781022222002012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية السياب للبناتادبيسالي وسام سعيد سلمان6791022222002015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية السياب للبناتادبيصفا هاشم نومان محمد6801022222002018
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية السياب للبناتادبيعال كمال علي عباس6811022222002020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه حسام فوزي ناجي6821022222002021

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه محمد سامي خلف6831022222002023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية السياب للبناتادبيمريم عماد علي جواد6841022222002026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية السياب للبناتادبينور عالء عبد االمير عباس6851022222002030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية السياب للبناتادبييقين باسم كامل عبيد6861022222002032

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين638.0091.14ثانوية حطين للبناتادبيايات طالل علي احمد6871022222004001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14ثانوية حطين للبناتادبيايات محمد اسماعيل مهدي6881022222004002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين618.0088.29ثانوية حطين للبناتادبيبتول هاني هادي حسين6891022222004003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية حطين للبناتادبيرانية رائد عبد الستار مضيور6901022222004004

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية حطين للبناتادبيرسل عبد الكريم محمد علي ديلير خان6911022222004005

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية حطين للبناتادبيرفقه تحسين عبد عسل6921022222004006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0061.57ثانوية حطين للبناتادبيريم عثمان حامد رحيم6931022222004007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين556.0079.43ثانوية حطين للبناتادبيزهراء زيد جعفر عبد الوهاب6941022222004008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية حطين للبناتادبيزهراء فالح حسن جاسم6951022222004009

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0060.43ثانوية حطين للبناتادبيسجى كامل حمادي فرحان6961022222004010

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين623.0089.00ثانوية حطين للبناتادبيعائشه عمر عبد الكريم حمودي6971022222004014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية حطين للبناتادبيكريمه كامل خلف احمد6981022222004016

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية حطين للبناتادبيماريا مظفر عبد الواحد حسن6991022222004017

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00ثانوية حطين للبناتادبينهاوند عالء عبد عسل7001022222004018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية الحوراء للبناتادبيتبارك مصطفى كامل بشير7011022222005003

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الحوراء للبناتادبيحوراء فالح كاشف علي7021022222005004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية الحوراء للبناتادبيسنر مصطفى مهدي احمد7031022222005006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0063.71ثانوية الحوراء للبناتادبيفرح سكران رديني مسهوج7041022222005007

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية الحوراء للبناتادبيفرح ماجد جبر عباس7051022222005008

كلية الحقوق/جامعة النهرين643.0091.86ثانوية الحوراء للبناتادبيمريم فائق حمزة عبد الغفور7061022222005009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية الحوراء للبناتادبيمينه طالب عبد اللطيف مزيد7071022222005012

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية الفضيلة للبناتادبيآمنه محمد حميد محمد7081022222006001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الفضيلة للبناتادبياسراء وقاص علي عباس7091022222006002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الفضيلة للبناتادبياعتماد عدنان صبحي حسين7101022222006003

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية الفضيلة للبناتادبيتبارك عمار سامي جميل7111022222006005

كلية اللغات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية الفضيلة للبناتادبيحوراء حبيب ظاهر محسن7121022222006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء داود سلمان بديوي7131022222006007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الفضيلة للبناتادبيغفران علي قاسم محمد علي7141022222006010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين522.0074.57ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمه علي احمد نور الدين7151022222006012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الفضيلة للبناتادبينبأ زياد خير هللا بكر7161022222006019

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية الفضيلة للبناتادبينور ضياء داخل صبيح7171022222006020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية الفضيلة للبناتادبيهدى محمد فايق محمد7181022222006021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14ثانوية الخضراء للبناتادبيابرار عامر احمد زكي الطيف7191022222007001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية الخضراء للبناتادبيامنيه ثائر اسماعيل جواد7201022222007003
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية633.0090.43ثانوية الخضراء للبناتادبيبسمه محمد علي حسين7211022222007005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0072.29ثانوية الخضراء للبناتادبيدعاء منذر احمد عبد7221022222007006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية الخضراء للبناتادبيرفل خالد رشيد حسن7231022222007010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الخضراء للبناتادبيروان ابراهيم خليل ابراهيم7241022222007012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الخضراء للبناتادبيفاطمه مروان محمود سلمان7251022222007015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية الخضراء للبناتادبيلينا عباس عبد الغني علي7261022222007017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية الخضراء للبناتادبيمريم محمود لطيف كرحوت7271022222007019

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الخضراء للبناتادبيمنى اثير محمد حسن7281022222007020

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الخضراء للبناتادبينبأ محمد ابراهيم ياسين7291022222007023

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الخضراء للبناتادبينبأ هشام خليل احمد7301022222007024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية الخضراء للبناتادبيهيفاء محمد فياض طه7311022222007029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيجنات عامر عبد عياده7321022222008002

كلية االعالم/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيروان وليد مشرف صبار7331022222008004

كلية القانون/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيزهراء محمد عارف سعود7341022222008005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيزينب اياد اديب يحيى7351022222008006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيسما مصطفى حاتم محمود7361022222008008

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيطيبه حسين شكر محمود7371022222008010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيلقاء ياسر رياض عبد الرحمن7381022222008013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار517.0073.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيماريا احمد فيصل عباس7391022222008014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبينبراس قحطان حميد حمد7401022222008016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبينورهان احمد حسين عبد علي7411022222008017

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيهاجر طارق يوسف ممدوح7421022222008019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبيهبة احمد علوان خلف7431022222008021

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتادبييقين محي محمد علي الحسين7441022222008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57ثانوية الجامعة للبناتادبياندلس مصطفى حمادي احمد7451022222009003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الجامعة للبناتادبيايه حسين عبد الجبار حسن7461022222009004

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية الجامعة للبناتادبيبتول محمد ابراهيم مهدي7471022222009006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية الجامعة للبناتادبيبنين حيدر مهدي خلف7481022222009007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71ثانوية الجامعة للبناتادبيجهينه ضياء سلمان محمود7491022222009009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الجامعة للبناتادبيحوراء علي فاضل خليف7501022222009010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الجامعة للبناتادبيدينا محمد حكمت احمد7511022222009013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الجامعة للبناتادبيرند فارس احمد ظاهر7521022222009014

كلية اللغات/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية الجامعة للبناتادبيروز حسام الدين جمعة سعد7531022222009015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء محمد جبار محمد حسن7541022222009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء محمد خليف علوان7551022222009017

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب علي غالب صبري7561022222009019

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية الجامعة للبناتادبيشهد علي صبحي علي7571022222009021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86ثانوية الجامعة للبناتادبيضي الزهراء نبيل كريم حسون7581022222009022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00ثانوية الجامعة للبناتادبيطيبة علي سعدي احمد7591022222009023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0070.71ثانوية الجامعة للبناتادبيغسق خالد حميد نجم7601022222009026
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية573.0081.86ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمة طالب حمادي صالح7611022222009027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه حسين جعفر سعيد7621022222009028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم مصلح قدوري7631022222009029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية الجامعة للبناتادبيقمر عماد عدنان قدوري7641022222009030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86ثانوية الجامعة للبناتادبيمريم صالح الدين حسن شنون7651022222009032

كلية القانون/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية الجامعة للبناتادبيمريم نهاد محمد علي حسن7661022222009033

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية الجامعة للبناتادبيمنار خالد صدام محسن7671022222009035

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية الجامعة للبناتادبيمنى محمد حسن حميد7681022222009036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الجامعة للبناتادبيميسره فراس نايف حمد7691022222009037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية الجامعة للبناتادبينبأ مصطفى مهدي جياد7701022222009038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية الجامعة للبناتادبينهيل خالد محمد علوان7711022222009039

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية الجامعة للبناتادبينور الهدى مثنى عبد هللا جار هللا7721022222009040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447.0063.86ثانوية الجامعة للبناتادبيهاجر اسماعيل محمد علوان7731022222009042

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية الجامعة للبناتادبيياسمين رائد حميد ويس7741022222009045

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيالزهراء صادق منشد عنيد7751022222010001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيايه احمد مؤيد عزيز7761022222010002

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيايه زياد سبتي عبد علي7771022222010003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيبنين خيرهللا عيسى شايش7781022222010005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيتبارك محمود صالح عبد االمير7791022222010007

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية638.0091.14ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيمريم مظفر حميد عباس7801022222010019

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الكفاح العربي للبناتادبينجيه محمد خلف محمد7811022222010021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29ثانوية الكفاح العربي للبناتادبييسر عبد الخالق بريسم سلمان7821022222010023

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43ثانوية اليرموك للبناتادبيآية معتز علي عزيز7831022222011003

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية اليرموك للبناتادبيبنين جاسم حسن خضر7841022222011004

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0061.29ثانوية اليرموك للبناتادبيدانية حميد محمود حمادي7851022222011008

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية اليرموك للبناتادبيرانيا مقدام شكري محمد7861022222011009

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية اليرموك للبناتادبيرنين سعد عزة حمود7871022222011011

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء حارث عبد االمير صالح7881022222011012

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين520.0074.29ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء مرتضى صبيح الزم7891022222011013

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86ثانوية اليرموك للبناتادبيساره علي حسن مهدي7901022222011016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية اليرموك للبناتادبيسفانه فراس خضير فياض7911022222011017

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية اليرموك للبناتادبيعائشه عمار محمد صالح7921022222011021

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمة اياد عبد الرضا علوان7931022222011022

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0063.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياسماء محمد مظهر عبد العزيز7941022222012001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياسماء ياسين عبد هللا محمد7951022222012002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيامنة اسعد سليم ارحيم7961022222012004

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياية امجد سليم ارحيم7971022222012007

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياية عبد الرحمن جادين احمد7981022222012008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياية نهاد ياس خضير7991022222012009

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيبان حسين اسعد نوار8001022222012012
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيبشائر محمد حسن زيدان8011022222012014

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيبنين محمد عيدان فرحان8021022222012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيحنين عباس محيبس مظلوم8031022222012020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيدانية رافد صبحي اسماعيل8041022222012022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرانية نبيل ناجي عبد الزهرة8051022222012024

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرانيا نزار طالب علي8061022222012025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرتاج وميض عبد الحسين فتاح8071022222012026

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرسل سعدي احمد سلمان8081022222012027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرقية كريم عبد هللا علي8091022222012028

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيروان احمد عدنان محمود8101022222012029

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيزهراء سالم دحام حمادي8111022222012030

كلية الحقوق/جامعة النهرين644.0092.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيشيماء صالح ابراهيم داود8121022222012033

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيضحى ياسر عبد الحميد امين8131022222012034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيعال خالد عبد الرحمن خشمان8141022222012036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية533.0076.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيعال عبد الناصر عبد اللطيف علي8151022222012037

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين522.0074.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيفرح رحيم جاسم صالح8161022222012039

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيفضيلة حمودي علي حسن8171022222012040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيالرا عامر خضير عبد هللا8181022222012041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمريم عدنان جمعة مهدي8191022222012043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0082.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيميسرة مازن صبحي عارف8201022222012047

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينبراس سعدي جمعة احمد8211022222012048

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينور محمد رشيد مهدي8221022222012051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبينورس سعدي جمعة احمد8231022222012052

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية دجلة للبناتادبيأية نور لطيف عذاب8241022222013002

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية394.0056.29ثانوية دجلة للبناتادبياشرقت عماد عادل رشيد8251022222013004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية دجلة للبناتادبيافنان عثمان سلمان حمادي8261022222013005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71ثانوية دجلة للبناتادبياية اثير ثابت عبد هللا8271022222013007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية دجلة للبناتادبيايالف همام احمد خليفة8281022222013008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك كريم طه حسين8291022222013010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية دجلة للبناتادبيجمانة عبد الرزاق عبد الستار عبد الرزاق8301022222013011

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية دجلة للبناتادبيداليا زاهد مزهر خالد8311022222013012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية دجلة للبناتادبيدانيا باسل علي عيفان8321022222013013

كلية اللغات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية دجلة للبناتادبيدانية اكرم علي جبوري8331022222013014

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية دجلة للبناتادبيرنده علي شواش اليذ8341022222013017

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية دجلة للبناتادبيريم حسام الدين حسين علوان8351022222013018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية دجلة للبناتادبيزينب حميد مجيد داود8361022222013020

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية دجلة للبناتادبيزينب محمد عبد الستار وهيب8371022222013021

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية دجلة للبناتادبيسارة علي ابراهيم عبد اللطيف8381022222013022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية دجلة للبناتادبيساره احمد سعيد عليوي8391022222013023

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية دجلة للبناتادبيسجى صالح حسين فياض8401022222013024
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية دجلة للبناتادبيسما فراس فاروق اسماعيل8411022222013027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية دجلة للبناتادبيسمراء اوس سهام جاسم8421022222013028

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية دجلة للبناتادبيسناري عبد القادر علي سلمان8431022222013029

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية دجلة للبناتادبيشهد خالد محمود ابراهيم8441022222013030

كلية اللغات/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية دجلة للبناتادبيشوق مشرف ابراهيم فيصل8451022222013031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية دجلة للبناتادبيصفا لطيف جواد كاظم8461022222013032

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية دجلة للبناتادبيعائشه اياد اسماعيل مصلح8471022222013036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية دجلة للبناتادبيعذراء سالم فرحان حسن8481022222013038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمه نجم عبد هللا فرحان8491022222013042

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية دجلة للبناتادبيمريم محمد اشرف عبد المجيد8501022222013048

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية دجلة للبناتادبيمريم وليد واصف عاكف8511022222013049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية دجلة للبناتادبيمينا بشار عبد الجليل طالع8521022222013050

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية دجلة للبناتادبيمينه عبد القادر نداء محمد8531022222013051

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية370.0052.86ثانوية دجلة للبناتادبيناديه نصير عبد هراط8541022222013052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية دجلة للبناتادبيهاجر عبد الستار احمد تايه8551022222013054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية البيان للمتفوقاتادبياسراء محمد برهان شغيت8561022222014001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57ثانوية البيان للمتفوقاتادبيايناس طالب كريم خضير8571022222014004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية البيان للمتفوقاتادبيايه مؤيد حسين عبد8581022222014008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبيبنين حسين علي محسن8591022222014009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيبنين عالوي عيدان بدن8601022222014010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية632.0090.29ثانوية البيان للمتفوقاتادبيتبارك احمد حيدر دهش8611022222014011

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيتبارك علي خميس صبر8621022222014013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية البيان للمتفوقاتادبيتقوى علي حسين ملوح8631022222014015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية586.0083.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيتقى حاتم كريم محسن8641022222014016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيجنه عباس كاظم راضي8651022222014017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيحنان نصير جواد كاظم8661022222014018

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية البيان للمتفوقاتادبيحوراء رياض حنون حسين8671022222014019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية البيان للمتفوقاتادبيحوراء عباس ناجي لفته8681022222014020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبيحوراء نعمه عبد الحسين عيسى8691022222014023

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية528.0075.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيخديجه فليح ناصر فرج هللا8701022222014024

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية البيان للمتفوقاتادبيداليا سالم ياسين مناتي8711022222014025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيرانيه حسين شاكر حميد8721022222014026

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيرحمه كامل نصيف شنته8731022222014027

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيرقيه اياد علي كريم8741022222014029

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0061.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيرقيه عقيل حاتم عبد8751022222014031

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية البيان للمتفوقاتادبيرواء محمد عزيز مكطوف8761022222014034

كلية اللغات/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبيروان علي رحيم علي8771022222014035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزهراء احمد وانس حسين8781022222014036

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزهراء تحسين علي عباس8791022222014037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزهراء سالم خلف بداي8801022222014038
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزهراء عادل حسن شنان8811022222014040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزهراء يونس صالح علي8821022222014043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزينب حسين قاسم محمد8831022222014044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزينب سلمان محمد عطيه8841022222014045

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين647.0092.43ثانوية البيان للمتفوقاتادبيزينب فالح طارق هادي8851022222014046

كلية اللغات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبيساره سمير كاطع هاشم8861022222014048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبيطيف حازم عبد جدوع8871022222014054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية البيان للمتفوقاتادبيعذراء احمد معن محسن8881022222014055

كلية االعالم/الجامعة العراقية509.0072.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيعال خضر عبد الحسن ساجت8891022222014056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه حسين سعيد مفتن8901022222014060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه رحيم ناهي عبد علي8911022222014062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية623.0089.00ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه سالم خلف بداي8921022222014063

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه علي عيدان عطيه8931022222014065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه غالب عبد الحسن كيطان8941022222014066

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه قائد محمد خلف8951022222014068

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية البيان للمتفوقاتادبيفاطمه مجيد حميد سوادي8961022222014069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57ثانوية البيان للمتفوقاتادبيقمر اسعد عبد الكاظم عبيد8971022222014071

كلية اآلداب/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية البيان للمتفوقاتادبيليلى داود زبار علوان8981022222014073

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين538.0076.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبينور الهدى صباح ليلو فهد8991022222014079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية البيان للمتفوقاتادبينور الهدى عادل عبد الواحد جاسم9001022222014080

كلية االعالم/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية البيان للمتفوقاتادبينور الهدى عامر عبد الرزاق جبار9011022222014081

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية ام سلمة للبناتادبيآيات مؤيد طركي كنعان9021022222015002

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية621.0088.71ثانوية ام سلمة للبناتادبيتبارك مهند جبار احمد9031022222015004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية ام سلمة للبناتادبيحياه حميد جليل مزهر9041022222015008

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية ام سلمة للبناتادبيرسل خضير خليوي كركي9051022222015009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00ثانوية ام سلمة للبناتادبيسمية رعد زيدان عواد9061022222015012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية ام سلمة للبناتادبيشذى صادق عبد احمد9071022222015013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية ام سلمة للبناتادبيفريده قحطان دحام عواد9081022222015021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية ام سلمة للبناتادبيلمى عبد الكريم عبد هللا مشكور9091022222015022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية ام سلمة للبناتادبيلينا سيف سعد أحمد عريبي9101022222015023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية ام سلمة للبناتادبيمريم كامل محمد اسود9111022222015028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية ام سلمة للبناتادبيمالذ فراس حمد شهاب9121022222015029

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية ام سلمة للبناتادبينور ابراهيم هادي حسين9131022222015032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية605.0086.43ثانوية ام سلمة للبناتادبينوره سهيل نجم فهد9141022222015035

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية ام سلمة للبناتادبينوره عدنان حسون كاظم9151022222015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية ام سلمة للبناتادبيهبة السماء اسامه ابراهيم علي9161022222015038

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71ثانوية النبوغ للبناتادبياسراء سرمد حسين ناصر9171022222016001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية النبوغ للبناتادبيبنين حسن حاوي ناصر9181022222016002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية النبوغ للبناتادبيحوراء عمار كريم حميد9191022222016003

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية النبوغ للبناتادبيرنا رافد عبد الرزاق جاسم9201022222016004
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كلية الحقوق/جامعة النهرين648.0092.57ثانوية النبوغ للبناتادبيرواء عمار كريم حميد9211022222016006

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43ثانوية النبوغ للبناتادبيزينب مهدي حياوي هندي9221022222016007

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية النبوغ للبناتادبيزينة احمد عبد الرزاق حسن9231022222016008

كلية االعالم/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية النبوغ للبناتادبينبأ محمد مصطفى رديف9241022222016010

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية النبوغ للبناتادبينور الهدى فارس مجيد طه9251022222016011

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبياسراء جاسم عبد هللا علوان9261022222017001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيامنه حامد احمد عطيه9271022222017002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايات محمد محمود محمد9281022222017003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايالف عبد الكريم ابراهيم عبد الرحمن9291022222017004

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايه محمد خضير عباس9301022222017005

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيبراء عبد المجيد مسلم شامي9311022222017006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيتبارك رعد دحام جاسم9321022222017007

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيتقى احمد علي حسن9331022222017008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيخديجه حسن علي حسين9341022222017009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيريم عباس فاضل سكران9351022222017012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيزينه يوسف ويس عباس9361022222017016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيساره حميد درع حمدان9371022222017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة506.0072.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيسرور علي محمد علي9381022222017018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيسما ضياء احمد عبدان9391022222017019

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيشهد بكر ياسين حبيب9401022222017020

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيصابرين عبد احمد متعب9411022222017022

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيصفا ليث موفق عبد المجيد9421022222017024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيضحى علي محمد خلف9431022222017025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيعائشه عالء عبد هللا محيسن9441022222017026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيغدير حامد جبار علي9451022222017029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيفاطمه علي عسل رحيم9461022222017032

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيمروه محمد احمد ياسين9471022222017034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيمريم علي عبد المجيد عباس9481022222017036

كلية اآلداب/جامعة سامراء423.0060.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيمريم محمد مهدي دعيم9491022222017037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيمريم مختار عيسى شرف الدين9501022222017038

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيمنار اركان فيصل لعيبي9511022222017039

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية430.0061.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينور محمود زايد نزال9521022222017041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية االنفال للبناتادبيآيه عبد الكريم جاسم محمد9531022222019001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية االنفال للبناتادبيابرار نعمه علوان ياس9541022222019003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464.0066.29اعدادية االنفال للبناتادبيابرار وسام عبد الجبار سليمان9551022222019004

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية االنفال للبناتادبياسماء محمد عادل محمد صالح9561022222019006

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية االنفال للبناتادبيالهام محمد شكري محمد9571022222019009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية االنفال للبناتادبيبراء طه خضير عباس9581022222019011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية االنفال للبناتادبيتبارك فؤاد حمد صالح9591022222019016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية االنفال للبناتادبيحنين نبيل حميد خليفه9601022222019018
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية االنفال للبناتادبيداليا خليل ابراهيم سلمان9611022222019019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية االنفال للبناتادبيداليا محسن علي حسين9621022222019020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية االنفال للبناتادبيدينا رعد عبود حمد9631022222019021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية572.0081.71اعدادية االنفال للبناتادبيرانيه كمال الدين ابراهيم خليل9641022222019023

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية االنفال للبناتادبيرُسل رياض محسن علوان9651022222019024

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية االنفال للبناتادبيروان سعد عبد هللا محمد9661022222019027

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية االنفال للبناتادبيريام نبيل حميد خليفه9671022222019028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية االنفال للبناتادبيزهراء عبد االمير حسن عليوي9681022222019029

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية االنفال للبناتادبيزينه قتيبه صالح عثمان9691022222019032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية االنفال للبناتادبيساره اكرم نايف حسين9701022222019033

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية االنفال للبناتادبيسماره رشيد نايف احمد9711022222019036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية االنفال للبناتادبيشهد حسين علي خلف9721022222019040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية االنفال للبناتادبيطيبه احمد محمود علوان9731022222019042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االنفال للبناتادبيطيبه جليل ابراهيم خليل9741022222019043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية االنفال للبناتادبيفاطمة عماد نجم الدين مختار احمد9751022222019046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية االنفال للبناتادبيفاطمه محمد خميس ابراهيم9761022222019047

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية االنفال للبناتادبيميس صباح خميس طلمس9771022222019051

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية االنفال للبناتادبيميناء مقصود عبد القادر محمد9781022222019052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية االنفال للبناتادبينبأ محمد عبد هللا سلمان9791022222019054

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية االنفال للبناتادبينور سعد مجيد عدوان9801022222019056

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية االنفال للبناتادبينور مشتاق طالب صالح9811022222019057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية االنفال للبناتادبيهاله عمار حاتم كعود9821022222019058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية االنفال للبناتادبيهدى عمر احمد خضير9831022222019060

كلية اآلداب/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية االنفال للبناتادبيهيا حازم مندوب اكحامي9841022222019061

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية االنفال للبناتادبيهبه عزام خليفه غريب9851022222019062

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الرحمن للبناتادبياستبرق طارق عبد الرضا محمد9861022222021001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الرحمن للبناتادبيامنه باسل انور حسن9871022222021002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الرحمن للبناتادبيانوار محمد هاشم كاظم9881022222021003

كلية الحقوق/جامعة النهرين642.0091.71اعدادية الرحمن للبناتادبيبنين حيدر كاظم ابراهيم9891022222021004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين513.0073.29اعدادية الرحمن للبناتادبيروز رائد فوزي عبد االمير9901022222021012

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الرحمن للبناتادبيزهراء حيدر حمدي حسن9911022222021013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية الرحمن للبناتادبيزينب علي زغير عبد علي9921022222021014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية الرحمن للبناتادبيسما احمد كامل مذكور9931022222021018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية الرحمن للبناتادبيفاطمه حمزه عبد عداي9941022222021020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية الرحمن للبناتادبيفاطمه خضير عباس زنيج9951022222021021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية الرحمن للبناتادبيفرح اوس هادي خضير9961022222021022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية الرحمن للبناتادبيمريم سرحان زهراو شاه علي9971022222021025

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الرحمن للبناتادبينور حسين علوان راضي9981022222021028

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية الرحمن للبناتادبينور فؤاد كريم جثير9991022222021029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية االيالف للبناتادبيزهراء جليل جبار عبد الحسن10001022222022001
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كلية القانون/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية االيالف للبناتادبيزهراء علي محمد شاكر10011022222022002

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية االيالف للبناتادبيمنى احمد عبد الحسين احمد10021022222022007

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43ثانوية االيالف للبناتادبينبأ احمد جبار محمد10031022222022008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية االيالف للبناتادبينور احمد فاضل عباس10041022222022010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الوثبة للبناتادبيآيه احمد طالب محمد10051022222023002

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الوثبة للبناتادبياسراء عبد الرزاق هاشم مطرود10061022222023004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14ثانوية الوثبة للبناتادبيبتول محمد حسين نعمه10071022222023005

كلية اللغات/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية الوثبة للبناتادبيبنين محمد عواد حسين10081022222023007

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية الوثبة للبناتادبيداليا رائد عدنان علوان10091022222023008

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية الوثبة للبناتادبيديار علي صبيح حسون10101022222023009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء حسين فؤاد احمد10111022222023011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء عامر احمد حميد10121022222023013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية الوثبة للبناتادبيشكران محمود شاكر حمود10131022222023017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية الوثبة للبناتادبيضحى حيدر هالل حسن10141022222023018

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية397.0056.71ثانوية الوثبة للبناتادبيغدير هاني ناعور عليوي10151022222023020

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الوثبة للبناتادبيفاطمة محمود كاظم عبد10161022222023022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم احمد جبار هاشم10171022222023024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم بشير خلف حسين10181022222023025

كلية اآلداب/جامعة القادسية447.0063.86ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم سعد ناجي اسماعيل10191022222023026

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الوثبة للبناتادبينور الهدى كرار هادي صالح10201022222023030

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبياستبرق مسعد احمد مطر10211022222024001

كلية اللغات/جامعة الكوفة433.0061.86ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيبسمه عباس ويعي سوادي10221022222024002

كلية اآلداب/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيحوراء مرتضى صابر حسن10231022222024004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيسحر محمد بكر علي10241022222024006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد فراس حميد رشيد10251022222024007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه الزهراء عماد كاطع عبود10261022222024009

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه رافع زامل فنجان10271022222024010

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفرح علي حلو داشر10281022222024011

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفرقان فريد كاظم عليوي10291022222024012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمالك عبد الكريم دعير كلش10301022222024015

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيهاجر حيدر محمد خطاب10311022222024018

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيهاجر مشتاق سمير خضر10321022222024019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية الحكمة للبناتادبيايه عمر عبد الرحمن حسن10331022222025002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية الحكمة للبناتادبيتقى احمد وليد حاتم10341022222025008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00ثانوية الحكمة للبناتادبيحنين صادق فرحان سيد10351022222025009

كلية االعالم/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الحكمة للبناتادبيحوراء سلوم عبد الجبار سلوم10361022222025012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية582.0083.14ثانوية الحكمة للبناتادبيدعاء ماهر اسماعيل مهدي10371022222025013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية الحكمة للبناتادبيرحمه سمير مجيد صالح10381022222025014

كلية االعالم/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء حسين ظاهر محسن10391022222025017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة601.0085.86ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء خليل ستار محمد10401022222025018
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0062.00ثانوية الحكمة للبناتادبيزينب ابراهيم راضي شاني10411022222025019

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية الحكمة للبناتادبيسعاد عباس علي جاسم10421022222025022

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية الحكمة للبناتادبيطيبه خضير وادي ثامر10431022222025025

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية الحكمة للبناتادبيغفران محمد خضير قلقوس10441022222025027

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية الحكمة للبناتادبيلبنى محمد عبد الغني عبد الكريم10451022222025029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الحكمة للبناتادبيميالد عبد هللا حسن علي10461022222025032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية الحكمة للبناتادبينبأ علي بهاء الدين محي10471022222025033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية الحكمة للبناتادبينرجس احمد محمد فرحان10481022222025034

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الحكمة للبناتادبينرجس عقيل محسن مكيسر10491022222025035

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الحكمة للبناتادبينور سمير مكي علي10501022222025036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الحضارة للبناتادبياروى عمر عبد القادر محمد10511022222026001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية الحضارة للبناتادبياسماء عاشور حميد ابراهيم10521022222026004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0086.14اعدادية الحضارة للبناتادبيامنه حياد اسماعيل مرعيد10531022222026006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الحضارة للبناتادبياميمة عبد الهادي محمد محسن10541022222026007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية الحضارة للبناتادبياية اسعد محمد علي10551022222026008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية الحضارة للبناتادبيداليا سمير هادي شخير10561022222026012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الحضارة للبناتادبيرشا محمود محمد عفو10571022222026016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية الحضارة للبناتادبيزهراء عمر محمد خيري10581022222026020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار596.0085.14اعدادية الحضارة للبناتادبيزينب سلمان احمد شحاذة10591022222026022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية الحضارة للبناتادبيشهد خضير مهدي ذياب10601022222026026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الحضارة للبناتادبيصابرين شاكر محمود جاسم10611022222026028

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الحضارة للبناتادبيصحار عبيد احمد حميدي10621022222026029

كلية اللغات/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية الحضارة للبناتادبيفرح صالح عبد الرزاق عبود10631022222026033

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الحضارة للبناتادبيقبس حبيب شالل محسن10641022222026034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الحضارة للبناتادبيمريم احمد ابراهيم عبد10651022222026035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الحضارة للبناتادبيمريم حيدر ناظر خانه10661022222026036

كلية االعالم/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الحضارة للبناتادبيميس سمير مجيد نصيف10671022222026041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الحضارة للبناتادبيندى خضير عباس صايل10681022222026042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الحضارة للبناتادبينور سعد رستم نصيف10691022222026045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الحضارة للبناتادبينور صبحي محمد غزال10701022222026046

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية الحضارة للبناتادبيهبة فاضل عباس صايل10711022222026051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الحضارة للبناتادبيهيام عدنان هاشم علي10721022222026052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الحضارة للبناتادبيياسمين يعكوب يوسف صالح10731022222026053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياساور حسين علي حسين10741022222027002

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية443.0063.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسراء سعيد جدوع جياد10751022222027004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيامنه حسين علي حمادي10761022222027006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيامنه ستار عباس ضاحي10771022222027007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيانتصار شاكر محمود كاظم10781022222027009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياية طالب سعدون عاصي10791022222027011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايه خالد عذاب غدير10801022222027013
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتبارك حميد رشيد فريح10811022222027015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتبارك خالد عوده سالم10821022222027016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة461.0065.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتبارك سلمان ناصر حسين10831022222027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتبارك محمد حسين محيميد10841022222027019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتبارك ياسين ابراهيم محمد10851022222027020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتمارا ثامر حسن ريحان10861022222027021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيحنين حسين داود سلمان10871022222027023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447.0063.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيدعاء مالك عباس كاظم10881022222027025

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرحمه علي ابراهيم علوان10891022222027031

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرحيق محمد عارف نمير10901022222027033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرفيده سمير خليل علوان10911022222027036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه خالد عوده سالم10921022222027037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرنده خميس احمد راشد10931022222027039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينب حميد حامد تركي10941022222027046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينب عبد هللا عواد محسن10951022222027047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسجى نبيل شوكت ناصر10961022222027051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسمر نهاد حسين عجاج10971022222027053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسندس جميل نجم عبد هللا10981022222027056

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصفا طه ياسين خليفه10991022222027060

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضحى زياد طارق جابر11001022222027062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه عادل محمد علي احمد11011022222027063

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعذراء خضير محمود عمران11021022222027065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعال محمود عبيد كنو11031022222027066

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفاتن خميس عبد هللا عوده11041022222027069

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفهيمه رحيم محمد عبد11051022222027072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيكوثر عامر شافي جبر11061022222027073

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمروه ستار خلف عبيد11071022222027074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم حازم جمعه سلمان11081022222027077

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيميقات عايد مرزوك كعيور11091022222027080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمينه هادي منصور حسين11101022222027081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينبأ جبار بديوي جاسم11111022222027082

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينبأ علي عبد هللا كشكول11121022222027083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينبأ كريم خلف دهر11131022222027084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينور الهدى شفاء عباس كاظم11141022222027085

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينور حسام جمال عبد هللا11151022222027087

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى قحطان طه مزعل11161022222027089

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبييقين غالب كريم عباس11171022222027092

كلية اآلداب/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية البطولة للبناتادبيأبرار سمير علي جاسم11181022222028001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية البطولة للبناتادبيآسيا اياد جبار حبيب11191022222028003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية البطولة للبناتادبيأنوار علي محسن سرحان11201022222028004
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كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية البطولة للبناتادبياسراء كريم جلوب عالوي11211022222028009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية البطولة للبناتادبياسماء انور سلمان بريس11221022222028010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية البطولة للبناتادبياسماء باسم رحال برتو11231022222028011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية البطولة للبناتادبياسماء محمد سالم فياض11241022222028012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية البطولة للبناتادبياصاله حاتم فيصل جبر11251022222028015

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية البطولة للبناتادبياماني فالح خلف عبيد11261022222028017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية البطولة للبناتادبيايالف شعالن صالح ابراهيم11271022222028023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية البطولة للبناتادبيايه محمد عبد الباقي فرج11281022222028029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية البطولة للبناتادبيايه محمد فيصل خليفه11291022222028030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك عالء هاشم محمد11301022222028035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك علي خضير صبيح11311022222028036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك فاخر محمود كاظم11321022222028037

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك نعيم جواد كاظم11331022222028040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية البطولة للبناتادبيتقى عصام عبد عطيه11341022222028041

كلية اللغات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية البطولة للبناتادبيحوراء طارق حاتم عبد هللا11351022222028043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية البطولة للبناتادبيرؤيا شالل عبد عناد11361022222028046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية البطولة للبناتادبيرشا شمس الدين سلمان فرحان11371022222028048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية البطولة للبناتادبيرفل خالد عبد مخلف11381022222028050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية البطولة للبناتادبيرفل زيدون هادي عبود11391022222028051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية البطولة للبناتادبيرقيه خميس عبد خليفه11401022222028052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية البطولة للبناتادبيرقيه مالك محمد حسن11411022222028053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية البطولة للبناتادبيرهام عبد اللطيف خليل وحيد11421022222028054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء احمد جبار خلف11431022222028056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء احمد حسين علوان11441022222028057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية البطولة للبناتادبيزينب فرحان صالح مهيدي11451022222028060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية البطولة للبناتادبيساره سليم عباس علي11461022222028066

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية البطولة للبناتادبيساره عباس خليف مظهور11471022222028067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية البطولة للبناتادبيسجى يوسف حاشوش محمد11481022222028069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية البطولة للبناتادبيسحر عبد المجيد فاضل مشرف11491022222028070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية البطولة للبناتادبيسفانه احمد فجر عبد11501022222028071

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية البطولة للبناتادبيشموس علي كاظم عباس11511022222028073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية البطولة للبناتادبيشهد حامد محمود مهدي11521022222028074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة478.0068.29اعدادية البطولة للبناتادبيشهد شهاب سنجار عبود11531022222028076

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية البطولة للبناتادبيشهد عباس عليوي عبد الحسين11541022222028077

كلية اآلداب/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية البطولة للبناتادبيشيماء حمود محمود مهدي11551022222028078

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية البطولة للبناتادبيشيماء نوار عبد هللا جبر11561022222028079

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية البطولة للبناتادبيضحى اياد مقبل علي11571022222028083

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية البطولة للبناتادبيضحى باسم رحال برتو11581022222028085

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية البطولة للبناتادبيطيبه احمد عباس حسين11591022222028086

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية البطولة للبناتادبيطيبه احمد عبد هللا احمد11601022222028087
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية البطولة للبناتادبيطيبه حسن علي حساني11611022222028088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية البطولة للبناتادبيطيبه محمد زبار خلف11621022222028089

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية البطولة للبناتادبيعذراء صالح لطيف عايد11631022222028093

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية البطولة للبناتادبيفاطمة عدنان شهيد عبد11641022222028096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية البطولة للبناتادبيفاطمه جاسم محمد عبد11651022222028099

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية البطولة للبناتادبيلبنى فؤاد عبد الرزاق محمد11661022222028101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية البطولة للبناتادبيلطيفه هيثم حميد منديل11671022222028102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية البطولة للبناتادبيمريم خليل ابراهيم شكر11681022222028103

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية البطولة للبناتادبيمريم صالح عبد هللا خلف11691022222028105

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية البطولة للبناتادبيمنار ساجد محسن بطاح11701022222028106

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية البطولة للبناتادبيميسم ابراهيم جميل شمال11711022222028108

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية البطولة للبناتادبيميقات حسن هادي سليم11721022222028109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية البطولة للبناتادبينبأ حيدر جبار كريم11731022222028111

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية البطولة للبناتادبيندى حميد حمد روضان11741022222028113

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية البطولة للبناتادبينور صباح خليل ابراهيم11751022222028115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية البطولة للبناتادبيهاجر فليح مهدي هادود11761022222028117

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية450.0064.29اعدادية البطولة للبناتادبيهديل طالب محمد احمد11771022222028122

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية البطولة للبناتادبيياسمين خالد فيصل خليفه11781022222028123

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية ابي غريب للبناتادبيايه محمد محمد محمد11791022222029006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيجيهان أبراهيم وهيب جاسم11801022222029008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية ابي غريب للبناتادبيدنيا عامر عاشور كاظم11811022222029009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57ثانوية ابي غريب للبناتادبيرحمه عمر عبد الجبار جاسم11821022222029012

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية ابي غريب للبناتادبيرحمة يوسف عبد الحكيم يوسف11831022222029013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية ابي غريب للبناتادبيطيبه علي عمر عبد الجبار11841022222029020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية ابي غريب للبناتادبيفاطمه عبد الحكيم يوسف حسن11851022222029022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71ثانوية ابي غريب للبناتادبيفرح ياسين علي عبد11861022222029024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار537.0076.71ثانوية ابي غريب للبناتادبيكوثر عبد العزيز نصر سعيد11871022222029025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية ابي غريب للبناتادبيمالك محمد احمد محمود11881022222029028

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية ابي غريب للبناتادبينبأ حاتم علي حسين11891022222029031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية ابي غريب للبناتادبينهى رائد حمد نجم11901022222029032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية ابي غريب للبناتادبينور كريم جاسم صالح11911022222029033

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية ابي غريب للبناتادبينور ماهر رحيم محمد11921022222029034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86ثانوية ابي غريب للبناتادبيوئام جهاد راضي حسين11931022222029037

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية ابي غريب للبناتادبيوسق عادل عبد االله عسكر11941022222029038

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الحارثية للبناتادبيآيات وليد ابراهيم مهدي11951022222030001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية الحارثية للبناتادبيبتول محمد عبد الرضا مهدي11961022222030004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الحارثية للبناتادبيحياه ثائر محمد عبد القادر11971022222030006

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الحارثية للبناتادبيزينب عبد هللا بكر سعيد11981022222030009

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57ثانوية الحارثية للبناتادبيطيبه حامد كامل حماده11991022222030011

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية الحارثية للبناتادبيفاطمة حيدر عبد االمير علي12001022222030013
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية الحارثية للبناتادبيمايا حسين جاسم عليوي12011022222030015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الحارثية للبناتادبيمريم محمد جبر باروني12021022222030016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية الحارثية للبناتادبيمريم وليد فاضل علي12031022222030017

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعداية المعراج للبناتادبيآسياد زياد خليل ابراهيم12041022222031001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية533.0076.14اعداية المعراج للبناتادبيأالء ضياء رسمي محمد12051022222031002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعداية المعراج للبناتادبياسراء فواز عبد هللا مهاوش12061022222031006

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعداية المعراج للبناتادبياالء خالد داود عباس12071022222031008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعداية المعراج للبناتادبيتبارك خالد عبيد رخت12081022222031015

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار588.0084.00اعداية المعراج للبناتادبيرحمه عباس جراد ابراهيم12091022222031020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508.0072.57اعداية المعراج للبناتادبيريام علي محمد مهدي12101022222031028

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعداية المعراج للبناتادبيريم حمود حسين محمود12111022222031030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعداية المعراج للبناتادبيزهراء جاسم مصطاوي حمادي12121022222031031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعداية المعراج للبناتادبيزينه خالد غازي حسين12131022222031032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعداية المعراج للبناتادبيساره عبد هللا محمد علي12141022222031035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعداية المعراج للبناتادبيسهى عادل كاظم عبد12151022222031038

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعداية المعراج للبناتادبيشروق خضير محمد خلف12161022222031039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0083.29اعداية المعراج للبناتادبيشيالن علي كمال عبد الرحمان12171022222031043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعداية المعراج للبناتادبيطيبه رياض زعار نايف12181022222031045

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار521.0074.43اعداية المعراج للبناتادبيطيبه ندى وسمي جاسم12191022222031046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0068.71اعداية المعراج للبناتادبيفوزيه بدر احمد هريش12201022222031052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43اعداية المعراج للبناتادبيمريم خميس محمود برغش12211022222031053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعداية المعراج للبناتادبيمسرة حقي اسماعيل حديد12221022222031055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0081.14اعداية المعراج للبناتادبيمنار ناصر حسين علوان12231022222031057

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعداية المعراج للبناتادبيموج شالل شريده عبيد12241022222031058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعداية المعراج للبناتادبينبأ جاسم محمد تركي12251022222031060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعداية المعراج للبناتادبينبأ مانع فنجان ابراهيم12261022222031062

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعداية المعراج للبناتادبينبأ محمد كامل حسين12271022222031063

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار533.0076.14اعداية المعراج للبناتادبينور الهدى رعد شاكر محمود12281022222031066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481.0068.71اعداية المعراج للبناتادبينور رياض اسماعيل حديد12291022222031067

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعداية المعراج للبناتادبينور عادل أحمد منفي12301022222031068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار564.0080.57اعداية المعراج للبناتادبيهجران نواف عبيد عويد12311022222031073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعداية المعراج للبناتادبييمين اسعد خلف حماد12321022222031075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية فلسطين للبناتادبيدانيه فائق ناصر موسى12331022222032004

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية فلسطين للبناتادبيرقيه غالي مناتي غالي12341022222032005

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء حامد يوسف نافل12351022222032006

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب جمال محمد غريب غفور12361022222032007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب ضياء حسين علي12371022222032008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية فلسطين للبناتادبيسارة ليث سمير سري12381022222032009

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية فلسطين للبناتادبيسرى خالد عبد هللا سليمان12391022222032010

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية فلسطين للبناتادبيسهر هاشم فخري غفوري12401022222032011
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كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية فلسطين للبناتادبيشهد حيدر علوان محسن12411022222032012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية فلسطين للبناتادبيشهد سعد عباس هاشم12421022222032013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43ثانوية فلسطين للبناتادبيشهد مهند عبد علي حسن12431022222032014

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين617.0088.14ثانوية فلسطين للبناتادبيشهد ياس خضير عباس12441022222032015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية فلسطين للبناتادبيصفا عالء عبد الحسين علي12451022222032016

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43ثانوية فلسطين للبناتادبيفاطمه ضياء جهاد شالل12461022222032020

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية فلسطين للبناتادبيمنار ماهر غازي هاشم12471022222032024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية فلسطين للبناتادبيميس خالد مظلوم عبد12481022222032025

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية فلسطين للبناتادبينور نجم عبد هللا ابراهيم12491022222032027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية فلسطين للبناتادبيهدى عمار سفير محمد12501022222032028

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية بغداد للبناتادبياروى يوسف عبد مطر12511022222035001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية بغداد للبناتادبياسراء ناصح عبد الرضا علي12521022222035002

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية بغداد للبناتادبيايه احمد محمود رشيد12531022222035003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية بغداد للبناتادبيبسمه حسن محمد حسين علي12541022222035004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية بغداد للبناتادبيبنين صالح مهدي صالح12551022222035005

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية بغداد للبناتادبيرند حسن علي زميط12561022222035011

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية بغداد للبناتادبيريم محمد فرحان خضير12571022222035012

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء ثائر محمود كريم12581022222035013

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية بغداد للبناتادبيزينب قيس غانم احمد12591022222035016

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية بغداد للبناتادبيزينب نزار عيدان علي12601022222035017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية بغداد للبناتادبيساره شريف ادريس شريف12611022222035018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية بغداد للبناتادبيساره محمود مهدي محمود12621022222035019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية بغداد للبناتادبيضحى بشير كمال خليل12631022222035021

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية بغداد للبناتادبيعائشه مؤنس وهبي مجيد12641022222035022

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية بغداد للبناتادبيعسل سالم مزعل طاهر12651022222035023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية بغداد للبناتادبيغدير تحسين هاشم حسن12661022222035025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية521.0074.43اعدادية بغداد للبناتادبيغسق علي فائق عبد الرزاق12671022222035026

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية بغداد للبناتادبيفرح فالح حسن احمد12681022222035030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507.0072.43اعدادية بغداد للبناتادبيفرح ماجد حميد محمد12691022222035031

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية بغداد للبناتادبيقمر اياد كاظم عبد12701022222035032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت511.0073.00اعدادية بغداد للبناتادبيمروه ضياء احمد عمران12711022222035034

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية بغداد للبناتادبيمنار محمود عبد الرحمن محمود12721022222035036

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية بغداد للبناتادبيموج مازن عبد االمير صادق12731022222035039

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية بغداد للبناتادبينادين نعيم كريم صالح12741022222035040

كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية بغداد للبناتادبيهاجر انور صادق جاسم12751022222035041

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية بغداد للبناتادبيهيا ثائر فهمي حسن12761022222035042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية العامرية للبناتادبيآيه ياسر يوسف ممدوح12771022222036001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية العامرية للبناتادبيابها مرتضى كامل غربي12781022222036002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية العامرية للبناتادبيازهار عبد اللطيف محمد جاسم12791022222036003

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية العامرية للبناتادبيامل سرحان عنيزي سلطان12801022222036004
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك نعمان اسماعيل ابراهيم12811022222036009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية العامرية للبناتادبيتقى احمد مجيد عبد الجبار12821022222036011

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية العامرية للبناتادبيديمه عمر عبد هللا عباس12831022222036017

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية العامرية للبناتادبيرؤى عيسى احمد جاسم12841022222036018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية العامرية للبناتادبيرند منير محمود احمد12851022222036020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية العامرية للبناتادبيزمزم محمد جمعه علوان12861022222036021

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية العامرية للبناتادبيزينب رعد كشكول داود12871022222036022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية العامرية للبناتادبيسارة حيدر خلف ابراهيم12881022222036024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية العامرية للبناتادبيسارة رائد عبد هللا احمد12891022222036025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية العامرية للبناتادبيسارة عبد الحميد عبد المجيد احمد12901022222036027

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية العامرية للبناتادبيسمار ادهم محمد حسين12911022222036029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية العامرية للبناتادبيشهد عبد الكريم خليل ابراهيم12921022222036031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية العامرية للبناتادبيضحى خميس محمد طه12931022222036032

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية العامرية للبناتادبيضحى فاروق داود شهاب12941022222036034

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية العامرية للبناتادبيضحى قحطان عدنان عناد12951022222036035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمة حسن مرعي حسن12961022222036036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية العامرية للبناتادبيكوثر احمد عبد الجواد محمد12971022222036040

كلية االعالم/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية العامرية للبناتادبيلمى حسن سالم مرعي12981022222036041

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية العامرية للبناتادبيمريم محمد جواد عباس12991022222036045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية العامرية للبناتادبيمريم وثاب نافع محمد13001022222036046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية العامرية للبناتادبيمالك عارف محمود13011022222036047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية العامرية للبناتادبينور الهدى عماد شاكر غضيب13021022222036049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية العامرية للبناتادبينور مهند سالم محي13031022222036050

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين646.0092.29اعدادية العامرية للبناتادبيهاجر عماد عبود جاسم13041022222036051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة468.0066.86اعدادية العامرية للبناتادبيهنوف رابح حسن حميد13051022222036056

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية العامرية للبناتادبيود محمد علي حسن13061022222036057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الفاروق للبناتادبياستبرق حسين احمد درويش13071022222037001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين520.0074.29اعدادية الفاروق للبناتادبياسراء مرتضى شعيب حمزة13081022222037002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الفاروق للبناتادبيتماره احمد كامل احمد13091022222037004

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية الفاروق للبناتادبيرقيه مروان عبد الجبار حسين13101022222037006

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الفاروق للبناتادبيظالل ليث كريم حسن13111022222037008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0073.43اعدادية الفاروق للبناتادبيعائشه محمد خالد حامد13121022222037009

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الفاروق للبناتادبيعسل سعد خضير خورشيد13131022222037011

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الفاروق للبناتادبيقمر مهند ناجي مصطفى13141022222037013

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الفاروق للبناتادبيلبنى امير عفتان عباس13151022222037015

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الفاروق للبناتادبيلينه علي محمود خليف13161022222037016

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الفاروق للبناتادبيمروه عبد الناصر مصطفى عباس13171022222037017

كلية اآلداب/جامعة االنبار441.0063.00اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم بالل رياض هادي13181022222037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم علي حمود حسين13191022222037019

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الفاروق للبناتادبيمينا عمر سعدي احمد13201022222037021
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الفاروق للبناتادبينجالء مهدي صالح مهدي13211022222037022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية الفاروق للبناتادبيهاجر فارس عبد الواحد جاسم13221022222037024

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية اجنادين للبناتادبيأميره عمار عبد الرحمن متعب13231022222038001

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية اجنادين للبناتادبيابرار عبد الوهاب علي حسين13241022222038004

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية اجنادين للبناتادبيامنه سعد عباس جسام13251022222038007

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية اجنادين للبناتادبيدانيه محمد كامل عبد الرزاق13261022222038013

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية اجنادين للبناتادبيدينا عدي محمد علي13271022222038014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية اجنادين للبناتادبيرانيه خالد ابراهيم احمد13281022222038016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية اجنادين للبناتادبيرحمه حسن نجم عبد هللا13291022222038018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية اجنادين للبناتادبيرنا حيدر قاسم نصيف13301022222038019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية اجنادين للبناتادبيريما محمد عبد الهادي محمد13311022222038021

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية اجنادين للبناتادبيسجى محمد صبحي رشيد13321022222038024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية اجنادين للبناتادبيشذى احمد هندي حمد13331022222038026

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية اجنادين للبناتادبيشيرين واصف اكرم محمد13341022222038028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية اجنادين للبناتادبيشيماء احمد مظهر صالح13351022222038029

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية اجنادين للبناتادبيصفا عامر رحيم احمد13361022222038030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية اجنادين للبناتادبيصفا مصطفى محمد اسماعيل13371022222038031

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية اجنادين للبناتادبيضحى احمد زكي عبد الكريم13381022222038032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية اجنادين للبناتادبيطيبه احمد جليل اسماعيل13391022222038033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية اجنادين للبناتادبيطيبه زهير عبد الوهاب علي13401022222038034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14اعدادية اجنادين للبناتادبيعسل محمد سعدي تقي13411022222038039

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية419.0059.86اعدادية اجنادين للبناتادبيغفران عصام محمود عبد الرزاق13421022222038041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية اجنادين للبناتادبيفاطمة عماد سلمان حسن13431022222038042

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية اجنادين للبناتادبيفاطمه عادل عناد فحيمي13441022222038043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية اجنادين للبناتادبيفرح معاذ شكري عبد الكريم13451022222038045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية اجنادين للبناتادبيقدره فارس كاظم محمد13461022222038046

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية اجنادين للبناتادبيمالك ناصر اسعد محمد13471022222038049

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية اجنادين للبناتادبيميسم شهاب احمد علي13481022222038051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية اجنادين للبناتادبيمينا جالل مولود فتاح13491022222038052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489.0069.86اعدادية اجنادين للبناتادبيهبه هللا هيثم حسين عفتان13501022222038055

كلية القانون/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية اجنادين للبناتادبيهبه عمر علي عبد العزيز13511022222038056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية اجنادين للبناتادبييمامه ضياء خضير صالح13521022222038058

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الكوثر للبناتادبيافراح عدنان عبد الرحيم حسين13531022222040001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية الكوثر للبناتادبيختام جابر لهمود جبر13541022222040006

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الكوثر للبناتادبيرويدة علي حسين عبد13551022222040009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0060.57ثانوية الكوثر للبناتادبيزمن رعد ابراهيم مخلف13561022222040011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء باسم ابراهيم عبد هللا13571022222040012

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل437.0062.43ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء جليل راضي جبار13581022222040013

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب ابراهيم خيون صبير13591022222040014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب رياض ابراهيم عبد هللا13601022222040015
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب علي زغير عباس13611022222040016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب غسان نعيم حمدان13621022222040017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الكوثر للبناتادبيشهد علي رحيم صابر13631022222040022

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية الكوثر للبناتادبيعائشة حامد كاظم جاسم13641022222040023

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة احمد سلمان فنوخ13651022222040024

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة عادل عزيز محمود13661022222040025

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة ماهر حمزة بجاي13671022222040026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية الكوثر للبناتادبينور حسين عباس عزيز13681022222040028

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الكوثر للبناتادبينور علي محسن حبيني13691022222040029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيايه رعد خضير عباس13701022222041006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيتبارك حسين زكري علوان13711022222041008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0072.71ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيتبارك فالح ابراهيم محمد13721022222041009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية615.0087.86ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيتبارك محمد حسين فياض13731022222041010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيحوراء محسن مضعن محل13741022222041011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرحمه حسين مهدي صالح13751022222041012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرقية قاسم جواد كاظم13761022222041013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء محمد حسين جاسم13771022222041014

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية420.0060.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسرى سعيد جدوع جياد13781022222041018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشيرين فياض مطرود نايل13791022222041020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيطيبة عبد هللا فاضل سرداح13801022222041022

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية630.0090.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيعائشة احمد خضير شالل13811022222041023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيعذراء محمد حسين جاسم13821022222041029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمنار عمار مظهر علي13831022222041036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهبه شهاب احمد موسى13841022222041041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهبه نزار محمد كاظم13851022222041042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهدى هادي علي عناد13861022222041043

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيرواء محمد فرحان عبد13871022222042002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيريام ظاهر عبد هللا احمد13881022222042003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيعائشه حماد حسن علي13891022222042006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية608.0086.86ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيفاطمه علي جميل غنام13901022222042007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية577.0082.43ثانوية التألف للبناتادبياميرة علي كاظم صايل13911022222043002

كلية اللغات/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية التألف للبناتادبياية مشتاق كاظم ردام13921022222043004

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية التألف للبناتادبيبان غانم عبد الغني نجم13931022222043005

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية التألف للبناتادبيبتول علي كريم محمد13941022222043006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية التألف للبناتادبيبنين رائد زكي علي13951022222043007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية التألف للبناتادبيتبارك رعد محمد راضي13961022222043009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية التألف للبناتادبيحوراء عالء عزيز جعاز13971022222043012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية التألف للبناتادبيداليا جواد كاظم فيروز13981022222043013

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية التألف للبناتادبيدالل صدام شاكر عبطان13991022222043014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية التألف للبناتادبيدينا احمد سامي خزعل14001022222043015
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية التألف للبناتادبيرقية عادل مجيد احمد14011022222043016

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية التألف للبناتادبيرهام زاهد فرحان جاسم14021022222043017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية التألف للبناتادبيزهراء علي جمعة ذنون14031022222043020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية التألف للبناتادبيزينب فالح محمد جبير14041022222043021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية التألف للبناتادبيسجى اسيل نوري عبود14051022222043022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية التألف للبناتادبيسجى حميد علوان ابراهيم14061022222043023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية التألف للبناتادبيضحى منصور عالج حسين14071022222043026

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية التألف للبناتادبيعال انور حسين محيبس14081022222043028

كلية اللغات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية التألف للبناتادبيغادة غانم عبد الغني نجم14091022222043029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية637.0091.00ثانوية التألف للبناتادبيغدير محمد رضا كاظم سلمان14101022222043030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية التألف للبناتادبيفاطمة رائد وهب محمد14111022222043035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية640.0091.43ثانوية التألف للبناتادبيفاطمة عباس شاكر حميد14121022222043036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية التألف للبناتادبيفرح حيدر عبد الرحمن لعيبي14131022222043038

كلية االعالم/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية التألف للبناتادبيلينا علي كريم هاشم14141022222043039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية التألف للبناتادبيمريم هيثم طارق عبد بشارة14151022222043041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية التألف للبناتادبيمالك سالم عبد الكاظم عبود14161022222043042

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية التألف للبناتادبيمالك عباس حميد حسن14171022222043043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية التألف للبناتادبينبأ مرتضى عزيز علك14181022222043045

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية التألف للبناتادبيهبة ماجد حميد مجيد14191022222043050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية الزهد للبناتادبياسماء حسين مصطفى جاسم14201022222044001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الزهد للبناتادبيعذراء ماجد احمد حسين14211022222044005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الزهد للبناتادبيعال عبد القادر احمد مخلف14221022222044006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29ثانوية الزهد للبناتادبيغفران محمد علي مطلك14231022222044007

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية الزهد للبناتادبيكوثر حواس سالم احمد14241022222044009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية الزهد للبناتادبييسر رياض حسن ياسين14251022222044011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيأسراء حسين علي سليمان14261022222045002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيأميرة خضير عباس حمادي14271022222045006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0077.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيزهراء جاسم فاضل عبيد14281022222045011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيطيبه باسم فرج حسين14291022222045019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيفاتن أحمد فهد نزال14301022222045022

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيفرقان منذر حسين حمادي14311022222045023

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمريم سمير حسين حمادي14321022222045024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0073.71ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمها صدام حسين عفتان14331022222045025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية573.0081.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيميس عبد علي سرهيد14341022222045026

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539.0077.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيميساء محمد عايد فياض14351022222045027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبينبأ مهند محمد حسن14361022222045030

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبينور حسين جاسم عبود14371022222045032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيهدى سلمان مشعان ابراهيم14381022222045034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبييقين حسين علي حسين14391022222045035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0071.43ثانوية المبدعات للبناتادبيابتهال رائد سامي محمد14401022222046001
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية المبدعات للبناتادبياالء عدنان عبيد سرداح14411022222046002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة507.0072.43ثانوية المبدعات للبناتادبيالهام كريم فاضل محمد14421022222046003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57ثانوية المبدعات للبناتادبيايات علي نواف ركاد14431022222046004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية المبدعات للبناتادبيديار عباس خضير صالل14441022222046007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0060.57ثانوية المبدعات للبناتادبيزينب ابراهيم اسماعيل ابراهيم14451022222046008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية المبدعات للبناتادبيعائشه عزيز عبد عبيد14461022222046009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية المبدعات للبناتادبيفاطمه حاتم فرج عبود14471022222046010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية523.0074.71ثانوية المبدعات للبناتادبيقدس حميد صبار غوان14481022222046012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية المبدعات للبناتادبيهاجر فيصل غازي عبيد14491022222046014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0064.43ثانوية المبدعات للبناتادبيهاجر مشتاق نوار غوان14501022222046015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية المبدعات للبناتادبييسرى فاروق حميد عبد هللا14511022222046016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبيامنه هادي احمد علوان14521022222049002

كلية القانون/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبيرسل عصام نوري محمد أمين14531022222049003

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء احمد علي حسين14541022222049005

كلية اللغات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبيطيبه رائد سالم عبد14551022222049007

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبيعائشه سعد سالم علي14561022222049008

كلية القانون/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبيمينا رائد شعبان عبد الحليم14571022222049009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبينبأ حسن صالح حسن14581022222049010

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبينبأ حسين جواد كاظم14591022222049011

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية سكينة بنت الحسين للبناتادبينور سعد عبد داود14601022222049012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية المناهل األهلية للبناتادبيرؤى شهاب حمد عطية14611022224001001

كلية اللغات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيدانيه عماد ابراهيم محمد14621022224002002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00ثانوية الفراشة األهلية للبناتادبيامنه فرحان عبد حسن14631022224006001

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية النجاة االهلية للبناتادبيفرح عصام فخري شاكر14641022224010001

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيزينه محمد مظفر محمد علي14651022224011002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيصابرين عبد الكريم ابراهيم عبد الرحمن14661022224011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيمالك عبد السميع قاسم جعفر14671022224011004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86ثانوية افق االهلية للبناتادبيتبارك علي خلف جبر14681022224016001

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرباب عماد تركي ناجي14691022226001003

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرسل اسماعيل عباس ساجت14701022226001004

كلية الحقوق/جامعة النهرين647.0092.43ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرسل حيدر كاظم ظاهر14711022226001005

كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيزينب لطيف سبع خميس14721022226001008

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيمنار علي عواد حسين14731022226001014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيميرامار عصام كاظم عباس14741022226001015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية561.0080.14ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيميس ناهض قاسم كاظم14751022226001016

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0065.71ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيهدى علي هاشم عبد14761022226001021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيتبارك كاظم زغير عبد14771022226001022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيزينة رافت ناجي عبد الحسين14781022226002004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيسجى كريم عياده علي14791022226002005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيشمس احمد محي شهاب14801022226002006
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيعائشة يحيى صالح شناوه14811022226002009

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار458.0065.43ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيمريم حسين فاضل حسين14821022226002011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية اسوان المسائية للبناتادبينبا احمد عبد الخالق نجيب14831022226002015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية البتول المسائية للبناتادبيختام هاشم محمد عجيل14841022226003009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية البتول المسائية للبناتادبيرقيه حسين منصور حسون14851022226003010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية البتول المسائية للبناتادبيغفران محمود محمد صديان14861022226003014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية البتول المسائية للبناتادبيمنار جمال مظلوم شحاذه14871022226003016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية البتول المسائية للبناتادبينور الهدى ارميض بيبي عبد هللا14881022226003017

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.0089.86ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيرحمه محمد هندي رسن14891022226004002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيمريم علي خضير موسى14901022226004009

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الهدى المسائية للبناتادبياسراء جبار محمد عبود14911022226005002

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينور الغدير رئاب حسن محسن14921022226005011

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0061.43ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيهبه رعد عبد الكريم احمد14931022226005014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية588.0084.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيتبارك علي عبد هللا موسى14941022227004003

كلية اللغات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية صقر قريش المختلطةادبيزينب اكرم عناد خضير14951022227004005

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية صقر قريش المختلطةادبيزينب علي كاظم جواد14961022227004006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية صقر قريش المختلطةادبيشهد محمد حسن حمد14971022227004008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0073.57ثانوية صقر قريش المختلطةادبيشيرين احمد مزيد كاظم14981022227004009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية صقر قريش المختلطةادبيطيبه فؤاد سالم خماس14991022227004010

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية422.0060.29ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمروه كاظم كريم محمد15001022227004011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية صقر قريش المختلطةادبينور عامر محل خليفه15011022227004013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86ثانوية صقر قريش المختلطةادبيوجد كاظم نومان علوان15021022227004015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية اإلرادة المختلطةادبيغسق حميد فاضل عبد15031022227005001

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية اإلرادة المختلطةادبيهبه عماد حسن خلف15041022227005003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية المجد المختلطةادبيايالف طه سليمان علي15051022227006002

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيبشائر ابراهيم حسين محمود15061022227011001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيرفيده عدنان سهيل نجم15071022227011004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيساره حمدان محمود محيسن15081022227011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار529.0075.57اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيساره عبد هللا كاظم عبيد15091022227011006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيطيبه علي ابراهيم عبد15101022227011009

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيغفران خميس حمود محمد15111022227011010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيامال عزيز علي خليف15121022227012001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين526.0075.14ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبياية ثامر ابراهيم مخلف15131022227012003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيطيبة ثابت علي شنيتر15141022227012007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيعلياء مهند حامد ابراهيم15151022227012008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيغالية محمود مجيد عبد15161022227012009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيفاطمة موفق خلف مهدي15171022227012010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الشهيد ماجد حماد التميمي المختلطةادبيقطر الندى حيدر علي كاظم15181022227012011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86الخارجياتادبياسماء وضاح ابراهيم رحومي15191022228050013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00الخارجياتادبياالء ليث زيدان خلف15201022228050020

154 من 38صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00الخارجياتادبيالماس اياد هالل طاهر15211022228050021

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية573.0081.86الخارجياتادبيايات ثامر حامد صالح15221022228050027

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00الخارجياتادبيايه عبد الناصر زيدان خلف15231022228050031

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57الخارجياتادبيايه هيثم ناطق صبري15241022228050034

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43الخارجياتادبيتبارك قصي خالد خليفه15251022228050038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0083.43الخارجياتادبيتماره سلمان حمود سلمان15261022228050042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57الخارجياتادبيدعاء عبد العزيز عالوي طه15271022228050062

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57الخارجياتادبيزهراء حسين راهي عبادي15281022228050093

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية550.0078.57الخارجياتادبيسميه خميس احمد علوان15291022228050127

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0065.00الخارجياتادبيشمس عبد الحسين ناصر حسون15301022228050132

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71الخارجياتادبيصفيه ابراهيم حسون حميد15311022228050142

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14الخارجياتادبيضحى محمد جابر ثنوان15321022228050145

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86الخارجياتادبيطيبه ماجد محمد حميد15331022228050148

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86الخارجياتادبيعائشه منير مخلف غفير15341022228050153

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0079.00الخارجياتادبيغدير مثنى عبد هللا ابراهيم15351022228050159

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57الخارجياتادبيفاتن كمال عباس عبد15361022228050162

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية630.0090.00الخارجياتادبيفاطمه ابراهيم احمد مربد15371022228050163

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43الخارجياتادبيفرح هاتف هادي خلف15381022228050172

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية406.0058.00الخارجياتادبيلبنى علي طه مجيد15391022228050174

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14الخارجياتادبيمريم سالم طعمه كاصد15401022228050186

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57الخارجياتادبينبأ سعدي حسن عبد15411022228050206

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43الخارجياتادبينرجس محمد جاسم محمد15421022228050213

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية415.0059.29الخارجياتادبينعم جليل احمد حسن15431022228050215

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.6895.81الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأسامة سمير حاتم زيدان15441022411002001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد595.3285.05الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأمين سامر حسون حمادي15451022411002002

كلية الطب/جامعة بغداد712.68101.81الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأمين نياز محمد امين15461022411002003

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.3695.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأنس عالء خلف منشد15471022411002004

كلية العلوم/جامعة بغداد636.4490.92الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأنس ماجد ياسين حميد15481022411002005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.7696.82الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأواب ظاهر فياض جاسم15491022411002006

كلية الطب/جامعة نينوى695.6099.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأيمن اياد طارق عبد الرزاق15501022411002007

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.5299.22الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيأيمن فراس احمد يوسف15511022411002008

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.8884.41الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم احمد اسر عبد الجبار15521022411002009

كلية اللغات/جامعة بغداد575.3282.19الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم احمد حسن فليح15531022411002010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد705.00100.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم زيد مصطفى عبد الرزاق15541022411002011

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية617.3288.19الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم لؤي ماهر مكي15551022411002014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.4496.63الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم محمد عبد الرزاق محمود15561022411002015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.84100.83الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم معتز نواف عبود15571022411002017

كلية الطب/جامعة بغداد711.68101.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم معروف عبد الرزاق جاسم15581022411002018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.96100.57الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم مكي عبد هللا حمود15591022411002019

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.4896.93الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد بسام مداح حسن15601022411002020
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قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين683.2097.60الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد ثائر احمد جبر15611022411002021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد584.4483.49الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد خالد جميل حسين15621022411002022

كلية الزراعة/جامعة البصرة459.2465.61الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد عبد القادر عبد الرزاق سليمان15631022411002023

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية659.0094.14الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد عبد الكريم احمد عبود15641022411002024

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.4881.64الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد عبد اللطيف عبد المطلب جواد15651022411002025

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد غزوان فيصل رسول15661022411002026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.60100.23الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد قيس احمد ابراهيم15671022411002027

كلية العلوم/جامعة االنبار564.0880.58الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد سلمان عبد اللطيف15681022411002028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.56100.22الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد محمد علي احمد15691022411002029

كلية الطب/جامعة الفلوجة705.28100.75الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد مشتاق احمد علي15701022411002030

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.5299.07الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد نصير سلمان حسين15711022411002031

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.9298.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياسامه عبد الستار خليل حمد15721022411002033

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.92100.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياصيل عمار عبد الجبار عبد الرحمن15731022411002034

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة521.0074.43الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياالمين احمد اسماعيل تايه15741022411002035

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.6094.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيالحمزه بشير خالد حسن15751022411002037

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.8898.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيانس احمد غازي ابراهيم15761022411002038

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.2898.75الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيانس اسامه سعد الدين كامل15771022411002039

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيانس محمد عبد الرحمن ناجي15781022411002040

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.2872.90الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيايمن سعدون محمود عمران15791022411002041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى664.2894.90الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيايمن لؤي عبد المنعم مظلوم15801022411002042

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة545.2077.89الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبارق ناطق محيميد احمد15811022411002044

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين677.6496.81الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبراء عادل يوسف دوالن15821022411002045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.6098.66الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبشير عاصم محمد عبد الحميد15831022411002046

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيبكر محمد قاسم محمد15841022411002047

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.2094.03الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيجعفر حيدر محمد عبد الهادي15851022411002048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.92100.56الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحازم احمد حازم عبد الكريم15861022411002050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.84100.83الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحامد رائد حامد عبد الغفور15871022411002052

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن حيدر بهاء صاحب15881022411002053

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.7699.11الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن خالد خزعل سالم15891022411002054

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.6890.38الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن عادل تحسين صالح الدين15901022411002056

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية601.6085.94الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن عالء احمد حسين15911022411002057

كلية الطب/جامعة بغداد706.28100.90الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن لواء حسن عبد الرزاق15921022411002058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.6898.24الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسن ميثاق حسن ربيع15931022411002059

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.1290.16الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحسين هادي صالح عبود15941022411002060

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحمزه احمد صالح علي15951022411002061

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0899.15الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحمزه خالد ابراهيم حسون15961022411002062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.28100.18الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحمزه شاكر محمود حمد15971022411002063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيحيدر علي كاظم عطيه15981022411002064

كلية الطب/جامعة بغداد706.60100.94الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخالد زيدون طارق محمد نوري15991022411002066

كلية الطب/جامعة االنبار698.9699.85الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخطاب اياد ثابت نعمان16001022411002067
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قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيخطاب هيثم احمد محمد16011022411002068

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.76100.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيداود محمد اديب محمد16021022411002069

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.5692.08الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيرضا محمد علي رضا حميد16031022411002071

قسم النظم والسيطرة-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.7684.39الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيزيد عصام سلمان حبيب16041022411002073

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.8897.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسالم مهند سالم حمدي16051022411002074

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.9697.14الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسامي سمير سامي رشيد16061022411002075

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية653.5293.36الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين اياد ادريس طه16071022411002076

كلية التمريض/جامعة بغداد684.1297.73الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين مهند شهاب احمد16081022411002077

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.4096.49الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيسيف الدين وسام كاظم عبد16091022411002078

كلية الطب/جامعة النهرين704.60100.66الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطارق احمد عبد الرزاق جليل16101022411002079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية555.8879.41الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه خالد فالح حسن16111022411002080

كلية الطب/جامعة النهرين703.20100.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيطه عماد شوقي مراد16121022411002081

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.6897.53الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد االله امير عبد االله اسماعيل16131022411002083

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.5697.22الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الحميد هيثم رافع شاكر16141022411002084

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.7296.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد سعيد مجيد16151022411002085

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0495.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن احمد عايد جاسم16161022411002086

كلية الطب/جامعة بغداد706.92100.99الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن حسن زامل غضيب16171022411002087

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.7695.68الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن سالم حسين جمعه16181022411002088

كلية الطب/جامعة بغداد706.76100.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن سالم مصلح حمد16191022411002089

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.7694.68الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن سعد سهام جميل16201022411002090

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احمد وليد ابراهيم16211022411002093

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.20100.60الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حامد محمد رضا16221022411002094

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.1289.59الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا رياض صباح محمد16231022411002095

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.9699.85الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سيف فاضل محمود16241022411002097

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين676.5296.65الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عمار ماجد شاكر16251022411002098

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.1672.74الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد عبد الوهاب حساني16261022411002104

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.6085.94الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا وليد طه ياسين16271022411002105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.6097.09الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد المؤمن عبد الودود خالد احمد16281022411002106

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.7298.82الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد المجيد علي عبد المجيد محمد16291022411002107

كلية الطب/جامعة بغداد707.84101.12الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعبد الودود عبد هللا برتو عبد هللا16301022411002108

كلية الطب/جامعة بغداد713.00101.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعثمان احمد سلمان حمد16311022411002110

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.2876.33الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين حسن جمعه16321022411002111

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.7681.54الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي رائد عدنان بندر16331022411002112

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.7295.10الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي طالب سوعان سالم16341022411002113

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.2099.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد سلمان خالد16351022411002116

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.6899.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي مخلد حسام حمود16361022411002117

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.2099.74الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي مهدي صاحب مهدي16371022411002118

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.5695.79الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمار صفاء محمود عباس16381022411002120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار587.2883.90الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر المختار طه ياسين خلف16391022411002123

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.2870.90الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعمر غسان محمد عبد16401022411002125
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كلية الطب/جامعة بغداد709.52101.36الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيفيصل وائل عادل عبد16411022411002129

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.7699.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيقاسم خالد قاسم محمد16421022411002130

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.6898.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيليث احسان نوري صالح16431022411002131

كلية التمريض/جامعة كركوك674.5696.37الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيماجد فيصل ماجد الطيف16441022411002132

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.9694.71الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد امجد عبد محمد16451022411002135

كلية الطب/جامعة النهرين705.60100.80الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد فاضل وحيد16461022411002136

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.7296.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ايهاب طه ياسين16471022411002137

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.8897.84الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ثائر غازي جاسم16481022411002138

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.6498.09الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جمعه عبيد سالمه16491022411002139

كلية طب االسنان/جامعة تكريت691.3298.76الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حازم جاسم محمد16501022411002140

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.9282.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن هادي طارش16511022411002141

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سداد احمد خلف16521022411002142

كلية الطب/جامعة بابل704.28100.61الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سعيد رياض صباح محمد16531022411002143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.9298.13الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سلوان عبد الستار علي16541022411002145

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة528.6075.51الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ضياء حسين عبيد16551022411002146

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0089.57الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عاكف عبد الرحمن عاكف16561022411002147

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0498.72الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عامر محمد ابراهيم16571022411002148

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.7690.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عماد غضبان داود16581022411002151

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.68100.38الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فهيم فياض علي16591022411002152

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0495.72الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كمال محمد عبد هللا16601022411002154

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.4487.49الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مثنى محمود قاسم16611022411002155

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.8497.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد محمود خضير محمد16621022411002156

كلية العلوم/جامعة بغداد618.9288.42الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصطفى جاسم حميد16631022411002157

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.2082.46الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مناف فتحي بدر16641022411002158

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.3699.34الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وسام راغب عبد الوهاب16651022411002159

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.9680.99الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمرثد همام باسم محمد16661022411002161

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.8099.11الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمشعان علي مشعان خميس16671022411002162

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.6882.38الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد زهير اسماعيل16681022411002163

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.2096.31الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد عبد الرزاق نعمه16691022411002164

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.7296.96الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حارث يوسف نظير16701022411002165

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0886.30الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى رائد علوان حمادي16711022411002166

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0889.87الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى رياض ابراهيم محمد16721022411002167

كلية الطب/جامعة بغداد708.76101.25الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عادل حميد حمد16731022411002169

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.84100.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عبد الجبار محمد صالح16741022411002170

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين667.2895.33الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عمار زهير اسماعيل16751022411002171

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.3295.62الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى فؤاد محسن علي16761022411002172

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.2479.03الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مجيد هارون شاكر16771022411002173

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0882.15الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد محسن حسون16781022411002174

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.9686.85الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى نمير امين مصطفى16791022411002175

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.8092.97الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمنير دريد منير محمد16801022411002177
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كلية الطب/جامعة بغداد713.36101.91الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينوح محمد جمعه دنهاش16811022411002179

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.5276.79الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينور الدين احمد سعيد شكر16821022411002180

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.68100.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائينور الدين علي عيسى فاضل16831022411002181

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء679.5297.07الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيهيثم فارس مؤيد احمد حمدي16841022411002182

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.4097.91الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيوضاء حامد عمر رزوقي16851022411002183

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيياسر اسامه محمد فاضل16861022411002184

كلية الطب/جامعة االنبار696.8499.55الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييحيى محمد عالء الدين موسى16871022411002185

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار464.4466.35الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييحيى هاني محمود جميل16881022411002186

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين687.9698.28الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف عبد الكريم عبد القادر يوسف16891022411002190

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.7279.67الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف محمد اكرم يحيى16901022411002191

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.8093.40الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف مصطفى صادق عبد الرزاق16911022411002192

كلية الطب/جامعة بغداد706.84100.98الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف نمير محمد عمر16921022411002193

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.0076.43الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف ياسر محمد مجيد16931022411002194

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.7697.39الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييونس احمد فليح حسن16941022411002195

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية الكرخ للبنيناحيائيبكر حيدر عبد الهادي صالح16951022411003002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية الكرخ للبنيناحيائيجعفر ثائر عبد الوهاب ابراهيم16961022411003003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الكرخ للبنيناحيائيحسين اسماعيل ابراهيم عباس16971022411003004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعبد هللا فرهاد محمد سعيد16981022411003009

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعلي خالد غني شاكر16991022411003011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد نبيل عبد الرزاق وهاب17001022411003014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمصطفى سعد خليل علي17011022411003015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمصطفى علي عدنان جاسم17021022411003016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية الكرخ للبنيناحيائييونس محمد عبد الهادي صالح17031022411003019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية عمر المختار للبنيناحيائياحمد بهاء حسين عباس17041022411004002

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيامير نمير علي احمد17051022411004004

كلية العلوم/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيحسين مازن عبد الرزاق قاسم17061022411004008

كلية العلوم/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيعبد هللا كريم كاظم جلعوط17071022411004013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيعلي عادل حسن عبد17081022411004016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كربالء636.0090.86ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيعلي عادل عباس راضي17091022411004017

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيعلي عدنان عبد الرحمن عبد هللا17101022411004018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية العراقي للبنيناحيائيالحسن محمد أمان علي17111022411005003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية العراقي للبنيناحيائيامير عامر جليل حسن17121022411005004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية العراقي للبنيناحيائيحيدر عبد هللا محمد ابراهيم17131022411005007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية العراقي للبنيناحيائيرائد خالد رشيد جاعد17141022411005009

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية العراقي للبنيناحيائيشاكر علي شاكر محمود17151022411005013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية العراقي للبنيناحيائيعبد هللا عماد مدح عبد اللطيف17161022411005020

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية العراقي للبنيناحيائيعلي السجاد حسين علي قاسم17171022411005023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية العراقي للبنيناحيائيعلي فراس خميس سعود17181022411005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية العراقي للبنيناحيائيهيثم محمد ابراهيم حسين17191022411005038

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت594.0084.86اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد انور علي خلف17201022411006001
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد طارق محمد حسين17211022411006006

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد فارس سعدون جواد17221022411006007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد مهدي حسن مهدي17231022411006008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية المأمون للبنيناحيائيانس محمد فخري عبد محسن17241022411006009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0078.86اعدادية المأمون للبنيناحيائيجعفر خالد شمال مصحب17251022411006011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيحسن ميثم كاظم ناجي17261022411006014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المأمون للبنيناحيائيحسين عباس حسين سراج17271022411006016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيحيدر عامر عبد الودود يونس17281022411006018

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية المأمون للبنيناحيائيسعيد مظفر سعيد مجيد17291022411006019

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية المأمون للبنيناحيائيطه غزوان صبحي عطا هللا17301022411006022

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن مكي كامل محسن17311022411006027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد العزيز نهاد عبد االمير توفيق17321022411006031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا بركات خليل هراط17331022411006032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي رعد سعدون صبري17341022411006040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي زياد عبد الخالق فليح17351022411006041

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي محمد سعيد جميل17361022411006042

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية المأمون للبنيناحيائيعمر عبد العزيز اسماعيل صباح17371022411006045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية المأمون للبنيناحيائيكرم وحيد ياسين جسام17381022411006048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد رقيب هاشم علوان17391022411006053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد سيف حامد خليل17401022411006054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى بهاء غانم جاسم17411022411006057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى خالد فرحان خضير17421022411006058

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى سامر عبد االمير حميد17431022411006059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى فارس سعدون جواد17441022411006060

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية المأمون للبنيناحيائيموفق احمد جواد كاظم17451022411006062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية المأمون للبنيناحيائيوسيم زيد طالل احمد17461022411006063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية المأمون للبنيناحيائييوسف معتمد مجيد حميد17471022411006065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيعلي سامر حميد هجول17481022411007001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد عماد جاسم حميد17491022411008003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية الغزالية للبنيناحيائيالضرغام مازن خميس حسين17501022411008004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية الغزالية للبنيناحيائيجعفر هيثم عباس خليبص17511022411008007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسين مهند جميل عليوي17521022411008014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحيدر ميثم كاظم عبد الحسين17531022411008015

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الغزالية للبنيناحيائيسيف احمد حسون بكر17541022411008018

كلية التمريض/جامعة ذي قار672.0096.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائيظاهر حبيب خضير شاوي17551022411008022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعبد هللا خضير عباس مهدي17561022411008026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عباس لفته17571022411008027

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل570.0081.43اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعبد هللا علي جواد كاظم17581022411008028

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعبد هللا محمد لفته طاهر17591022411008029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعبد المهيمن عبد االمير ربيع علوان17601022411008030

154 من 44صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي عماد بدر صدام17611022411008038

كلية العلوم/جامعة بابل607.0086.71اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي محمد دخيل هللا حسن17621022411008039

كلية االعالم/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعمار حيدر كاظم ابراهيم17631022411008042

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمجتبى هادي حسين عطيه17641022411008048

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد اياد عبد الستار جبر17651022411008049

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد حاتم كريم كاظم17661022411008050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد عامر عبد الحسين حديد17671022411008054

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق جواد كاظم17681022411008055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمصطفى محمد تركي عبد علي17691022411008065

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية586.0083.71اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف كاظم17701022411008066

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمنتظر صالح حسن كريم17711022411008069

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية الغزالية للبنيناحيائينور المصطفى صفاء فخري رشيد17721022411008072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الغزالية للبنيناحيائيهاني علي جاسم فياض17731022411008073

كلية العلوم/جامعة النهرين625.0089.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد سليم احمد عودة17741022411009003

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيازهر سالم عبد هللا كزبور17751022411009007

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيالحسين نذير هاشم احمد17761022411009010

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيباسم احمد حسين فرحان17771022411009013

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيبسمان لؤي عوده سعيد17781022411009015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر جمال حميد سرحان17791022411009019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد غانم جدوع عوده17801022411009023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد الرزاق فزع سلطان خلف17811022411009031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم خيون صبير17821022411009032

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي طارق شحاذه سلمان17831022411009042

كلية علوم البحار/جامعة البصرة495.0070.71اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعمر حسين عواد عبد هللا17841022411009045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الرافدين للبنيناحيائيقتيبه زياد طارق حميد17851022411009048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمثنى عبيد شحاذه علي17861022411009050

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد احمد رضا صالح17871022411009051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى احمد عطا حمادي17881022411009060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية االسراء للبنيناحيائيامير قاسم عبد علي17891022411011002

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية االسراء للبنيناحيائيبالل ابراهيم حسين غزال17901022411011005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية االسراء للبنيناحيائيرضوان عدنان احمد شحاذة17911022411011009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد العزيز عماد عبد الهادي ابراهيم17921022411011026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية االسراء للبنيناحيائيعثمان فالح طلب كواد17931022411011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية االسراء للبنيناحيائيعثمان محمد احمد مفيض17941022411011033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية االسراء للبنيناحيائيعلي جمعة جيجان عبد17951022411011036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية االسراء للبنيناحيائيعيسى شنتاف كعيد محمد17961022411011041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية االسراء للبنيناحيائيكاظم احمد شمس محي17971022411011043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية االسراء للبنيناحيائيمحمود رضا خميس مطر17981022411011058

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية االسراء للبنيناحيائيمصطفى كعيد حميد كعيد17991022411011063

كلية العلوم/جامعة النهرين646.0092.29اعدادية االسراء للبنيناحيائيهمام مثنى محمد داود18001022411011067
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كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14اعدادية االسراء للبنيناحيائييحيى ذياب عبد حسين18011022411011069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14ثانوية االندلس للبنيناحيائيمحمود محمود صالح مهدي18021022411012011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية االندلس للبنيناحيائيمصطفى عمر محسن علي18031022411012015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية االندلس للبنيناحيائيموسى مؤيد كاظم جاسم18041022411012016

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية االندلس للبنيناحيائيياسر وسام عبد هللا مهدي18051022411012017

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم اثير كمال رفيق18061022411013001

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم ياسر رجب عبد هللا18071022411013005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم ياسر زكي عبد الكريم18081022411013006

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابو بكر عبد الهادي جاسم محمد18091022411013007

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد انيس حسين علي18101022411013008

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد بشار حازم حميد18111022411013009

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد داود علي خلف18121022411013010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد سالم كامل سعد18131022411013012

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد طارق احمد فرحان18141022411013014

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد طالل انور عبد الكريم18151022411013015

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد عباس خضير عباس18161022411013016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد نصيف جاسم محمد صادق18171022411013022

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيالحسن علي عبد الرسول جدوع18181022411013025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيالخطاب عامر عثمان محمد18191022411013026

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائياوس قدري عبد هادي18201022411013028

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيايهم اكثم حاتم قاسم18211022411013029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0088.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبالل محمود سعيد مجيد18221022411013030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبالل مصطفى صالح راشد18231022411013031

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحارث حقي اسماعيل عيال18241022411013032

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت632.0090.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحارث محمد فاضل نصار18251022411013033

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحامد دحام عبد يوسف18261022411013034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن حيدر حسن خليل18271022411013037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن علي عبد الجبار محمد حسين18281022411013039

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحميد عبد المجيد حميد فاضل18291022411013043

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحيدر اياد عباس علوان18301022411013044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيخضير كاظم خضير كاظم18311022411013045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيخطاب ايوب حميد عطية18321022411013047

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيخطاب صهيب حميد مجيد18331022411013048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيرامي نقيب احمد حسن18341022411013054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيزيد خالد هادي خليفة18351022411013056

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة520.0074.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيزين العابدين بشير حاتم علوان18361022411013058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيسجاد عامر عبد عباس18371022411013060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيسجاد موسى حسين علي18381022411013061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيسهل سعد غازي مصلح18391022411013064

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيصهيب عامر عز الدين محمود18401022411013067
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الباري ثامر جمعه ابراهيم18411022411013072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن عمران صبحي حسين18421022411013078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد القهار علي طالب علي18431022411013080

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0087.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا احمد شهاب احمد18441022411013082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا اسعد محمد محسن18451022411013084

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا ساجد سعد محمد ساجد18461022411013085

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم527.0075.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرزاق عبد الهادي خيري18471022411013087

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا عمار محمد حميدي18481022411013089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا عمر علي محمد18491022411013090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا لؤي محمد اسماعيل18501022411013091

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد محمد سعيد عبد18511022411013092

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا ماجد حمدان محمد18521022411013093

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا وليد خالد محمود18531022411013097

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى466.0066.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعثمان اياد عبد الودود عثمان18541022411013099

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي حسين علي حمد18551022411013102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي حسين كاظم حسن18561022411013104

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي عباس فاضل حمود18571022411013107

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق محل عوده18581022411013108

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي محمود عبد هللا رمضان18591022411013110

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعماد الدين فراس حسام حمودي18601022411013112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر زيدون حميد يوسف18611022411013115

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمرو حاتم احمد مضعن18621022411013118

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيفهد انس عاطف رشيد18631022411013119

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيليث عدي احمد هالل18641022411013122

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمؤمن عقيل لطيف خلف18651022411013123

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد ثامر عايد حردان18661022411013124

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي صالح18671022411013126

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد علي احمد سلمان18681022411013130

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد عماد احمد عباس18691022411013131

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمود عبد الستار حويش محمود18701022411013135

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمرتضى مهند شالل صبري18711022411013138

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم ثابت صالح18721022411013139

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد الساده حسين18731022411013141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى محمد عبود صبار18741022411013144

كلية اآلداب/الجامعة العراقية514.0073.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى محمد ناجي حسن18751022411013145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى منعم حاتم الزم18761022411013147

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى نزار محمود يحيى18771022411013148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائينوار محمد خليل مصطفى18781022411013150

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الخضراء للبنيناحيائيهمام رافع صالح عبد الغفور18791022411013151

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية الخضراء للبنيناحيائيياسين مازن سعد احمد18801022411013155
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0071.00اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف ايمن مجيد جاسم18811022411013158

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف قيصر اسماعيل جبر18821022411013159

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية القدس للبنيناحيائيابراهيم عادل ابراهيم محمد18831022411014002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية القدس للبنيناحيائيابراهيم مروان عبد المجيد علي18841022411014004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد بكر احمد نايف18851022411014006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد عادل كاظم جواد18861022411014007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية القدس للبنيناحيائياحمد محمد حمزه احمد18871022411014009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية القدس للبنيناحيائياسامه صفاء الدين احمد شنتر18881022411014010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية القدس للبنيناحيائيامير محمد عبد الحميد حسين18891022411014011

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية القدس للبنيناحيائيانس اياد خلف محمد18901022411014012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية القدس للبنيناحيائيايمن احمد أمين صالح18911022411014014

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية القدس للبنيناحيائيايمن طه صبحي رشيد18921022411014015

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية القدس للبنيناحيائيبكر جاسم محمد عبد الرزاق18931022411014017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية القدس للبنيناحيائيحارث هادي محمد ناصر18941022411014018

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن اياد عبد اللطيف جاسم18951022411014020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين محمد حمود وكاع18961022411014025

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية القدس للبنيناحيائيحمزه احمد زكي بازل18971022411014026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية القدس للبنيناحيائيحيدر جاسم عباس جسام18981022411014027

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية القدس للبنيناحيائيحيدر عبد العال عبد العزيز خضر18991022411014028

كلية العلوم/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية القدس للبنيناحيائيرعد مثنى ابراهيم عبد الكريم19001022411014032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية القدس للبنيناحيائيسجاد ثامر عبد الرحمن جاسم19011022411014033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم داود محمود19021022411014036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح نوار صالح19031022411014037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الرحمن ماجد حميد عبد19041022411014040

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0079.00اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد القادر صالح يوسف صايل19051022411014042

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد هللا فراس رجب جواد19061022411014047

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي صالح خالد طه19071022411014052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي عدنان سلمان عباس19081022411014053

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0091.29اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي عصام نجم عبيد19091022411014054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي قاسم محمد علي19101022411014055

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي مؤيد حميد محمد19111022411014056

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة549.0078.43اعدادية القدس للبنيناحيائيعمر صباح نصار عبد19121022411014064

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية القدس للبنيناحيائيقصي عالء حسين جبار19131022411014067

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد فرات محمود شهاب19141022411014073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمود صالح يوسف صايل19151022411014076

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية القدس للبنيناحيائيمرتضى جليل برهان الدين فرمان19161022411014078

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى محمد صباح اسماعيل19171022411014081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى597.0085.29اعدادية القدس للبنيناحيائيهاشم سامر هاشم حسين19181022411014086

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية القدس للبنيناحيائييوسف احمد الطيف جاسم19191022411014091

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائياحمد حيدر علي جعفر19201022411015001
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قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيامير مثنى احمد عبود19211022411015007

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين549.0078.43اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحسين حازم محي عبد الكاظم19221022411015013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعبد هللا حيدر خليل مهدي19231022411015022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعمار جاسم محمد شطب19241022411015033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعمار جميل احمد حمزة19251022411015034

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيغيث علي ياسر زبيدي19261022411015036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمبين سالم عبد الرحيم حسين19271022411015038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمحمد عالء كريم عبد الحسن19281022411015044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمحمد عماد حميد وهيب19291022411015045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية اليمن للبنيناحيائيابراهيم مصطفى محمد الحج19301022411016003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيابراهيم وعد علي عباس19311022411016004

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد باسم محمد لطيف19321022411016006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد علي حسين علي19331022411016008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية اليمن للبنيناحيائيامير حسنين عدنان عبد الوهاب19341022411016012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيانس عبد الرحمن محمد ابراهيم19351022411016014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية اليمن للبنيناحيائيبكر وائل عبد الواحد حميد19361022411016019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية اليمن للبنيناحيائيحسين عاشور حسون بكر19371022411016024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية اليمن للبنيناحيائيحيدر محمد عالوي عبد19381022411016028

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية اليمن للبنيناحيائيرضوان خالد احمد علي19391022411016030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيزيد شاهر احمد محمد19401022411016031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيسجاد كرم هللا عبد االله حسين19411022411016033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيصهيب سالم عبد الستار عز الدين19421022411016034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيعامر عماد سالم جاسم19431022411016036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد القدوس كاظم طه مجيد19441022411016041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا قحطان عدنان فرحان19451022411016045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا محمود غفوري احمد19461022411016046

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة535.0076.43اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد الودود احمد ناجي سلمان19471022411016050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيعلي عماد احمد شهاب19481022411016055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية اليمن للبنيناحيائيعلي مثنى فرحان علي19491022411016057

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية اليمن للبنيناحيائيعمرو جنيد محمود ناصر19501022411016061

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيليث احمد محمود احمد19511022411016062

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيليث اسامة داود عباس19521022411016063

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خليل حسن19531022411016065

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين581.0083.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد حسين عبد علوان19541022411016067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد خالد خلف حماد19551022411016068

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد رعد زيدان عواد19561022411016069

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد صالح فهد الحج19571022411016070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد عيسى حسين علي19581022411016073

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة546.4878.07اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمود عادل تحسين صالح الدين19591022411016076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0062.29اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى مضر عدنان ناصر19601022411016085
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية اليمن للبنيناحيائيمهند سليم طعمة سعد19611022411016086

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية اليمن للبنيناحيائيياسر اركان حاتم طاهر19621022411016090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية اليمن للبنيناحيائييوسف احمد سهام عبد الرزاق19631022411016093

كلية علوم البحار/جامعة البصرة459.0065.57اعدادية اليمن للبنيناحيائييوسف علي محمد حسين19641022411016094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيابراهيم أحمد كاظم عباس19651022411017001

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد حسين عباس جاسم19661022411017004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد حسين مخيف حسين19671022411017005

كلية الحقوق/جامعة النهرين620.0088.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا حسين19681022411017009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد نجم عبد علوان19691022411017010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائياسماعيل شالل مروح نهار19701022411017011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيايمن عالء عبد الحميد محمد19711022411017013

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيايهم هشام عبد اللطيف سلمان19721022411017014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة633.0090.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسام فايق حمدان نوار19731022411017018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسام قيس محمد عباس19741022411017019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين حسن هادي احمد19751022411017021

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين طالب عبد علي19761022411017022

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين نبيل عبد الحميد عبيد19771022411017023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيخليل الرحمن شهاب أحمد مهدي19781022411017026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم649.0092.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرشيد حميد محان عبود19791022411017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسجاد حسن عاشور سهيل19801022411017031

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسجاد عادل محمد محمود19811022411017032

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسعد محمود عبد هللا عليوي19821022411017034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيصهيب هيثم جمعة حمود19831022411017035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0069.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطه فاروق حمدان هاشم19841022411017038

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن اثير جودت كاظم19851022411017039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد كامل احمد19861022411017040

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح جاسم محمد19871022411017041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن نجيب محفوظ داوود19881022411017043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا حسن عراك عبد هللا19891022411017045

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا صادق محمد ساجر19901022411017048

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا معتز عبد الستار عبد الجبار19911022411017052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا هيثم عدنان حسن19921022411017054

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي رائد كريم علوان19931022411017060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي عبد العزيز ناصر حسين19941022411017061

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي ليث عاشور عواد19951022411017063

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية683.0097.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعمر ثامر كامل علوان19961022411017065

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعمر علي ابراهيم سلمان19971022411017069

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعمر فراس صالح مصطفى19981022411017071

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيغيث جمعة محمد ضاحي19991022411017074

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد اثير خضير بديوي20001022411017076

154 من 50صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد احمد اسماعيل ابراهيم20011022411017077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد ثامر سعدي جبوري20021022411017078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عثمان محمد خضير20031022411017081

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عمار ابراهيم حميد20041022411017082

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمود عبد اللطيف عبد السالم عبد االله20051022411017084

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى عصام عبد هللا عباس20061022411017088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0061.00اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمهند جاسم حسين سعيد20071022411017090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29اعدادية المصطفى للبنيناحيائيهشام مشعان عبد هللا حسين20081022411017092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد فاروق مالك عبد20091022411018004

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية االمين للبنيناحيائيحسين عباس فاضل عبد الكريم20101022411018014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الحميد علي عبد الحميد حسين20111022411018019

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد هللا محمد جبار ثامر20121022411018023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية االمين للبنيناحيائيعبيده امجد علي حسون20131022411018024

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي صالح عبد المهدي صالح20141022411018026

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية االمين للبنيناحيائيعمار علي عبد الرزاق عبد الصاحب20151022411018029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد فريد طه حمودي20161022411018035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت508.0072.57اعدادية االمين للبنيناحيائيمرتضى محمد اسماعيل صحن20171022411018037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0088.00اعدادية االمين للبنيناحيائينور المصطفى مازن عبد الصاحب شاكر20181022411018040

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية االمين للبنيناحيائييوسف حيدر احمد سعد20191022411018042

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية االمين للبنيناحيائييوسف رعد نعيم محمد20201022411018043

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيإبراهيم خليل إبراهيم لفتة20211022411019001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيإبراهيم رياض محمد كاظم20221022411019002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية664.0094.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيإبراهيم سعد عبيد كاطع20231022411019003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيإبراهيم هالل علي عامر20241022411019005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيأسامة فراس منهل محمد20251022411019008

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد موفق عباس جاسم20261022411019017

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية الكندي للبنيناحيائياسالم محمد علي يونس20271022411019020

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيانس علي عماد فؤاد20281022411019021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيايمن فراس حسام الدين عبد الحميد20291022411019022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيباسل زيد باسل مطلوب20301022411019023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0089.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيبراق سعيد عبد هللا ياسين20311022411019024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر480.0068.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيجعفر وسام محمد موسى20321022411019025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن سمير محمد صالح مهدي20331022411019026

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن قصي ناصر فرحان20341022411019027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين547.0078.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عامر حميد رشيد20351022411019028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين ليث يعقوب يوسف20361022411019029

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت582.0083.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيحميد ليث حميد مجيد20371022411019030

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيرامي واثق سعدي حسون20381022411019031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد جمال عبد عوده20391022411019033

كلية الزراعة/جامعة القادسية420.0060.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين علي هادي ناجي20401022411019035

154 من 51صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيصادق حميد مجيد علوان20411022411019040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه وليد عارف توفيق20421022411019041

كلية علوم البحار/جامعة البصرة448.0064.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الحميد مشرق طارق حميد20431022411019043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد مصطفى محمد20441022411019044

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الرحمن دهام محمد دهام20451022411019045

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا احمد خزعل مرعي20461022411019047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا احمد كاظم عبد المنعم20471022411019049

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا اوس فؤاد سلمان20481022411019050

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت575.0082.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا علي احمد إبراهيم20491022411019052

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا محمد راضي هادي20501022411019053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا وعد عبود حسين20511022411019054

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي باسم فاضل لطيف20521022411019056

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عماد مشرف علوان20531022411019061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي قيس كاظم عبد الحسين20541022411019064

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي محمد فائق محمد20551022411019066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي مهند صباح عبد االمير20561022411019067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر صباح عبد الجليل حسن20571022411019069

التخصصات الهندسية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية500.0071.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر نوفل محمد صالح20581022411019070

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0092.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيفرات احمد عبد الوهاب مصلح20591022411019072

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرار عالء باقر مهدي20601022411019075

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الكندي للبنيناحيائيمجتبى حازم سعيد جبر20611022411019077

كلية العلوم/جامعة االنبار571.0081.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد احمد جبار حسن20621022411019078

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد خميس حمد مركب20631022411019082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد صباح جبار طالب20641022411019084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد علي احمد ياسين20651022411019085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد ياسر مدحت حسن20661022411019090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد يعرب حميد مصطفى20671022411019091

كلية الطب/جامعة تكريت697.0099.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيمراد محمد محمود رحيم20681022411019093

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى هاشم سلمان حميد20691022411019098

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية الكندي للبنيناحيائيهيثم مظفر عودة مزعل20701022411019101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الكندي للبنيناحيائيياسين عبد الرزاق مهدي علي20711022411019104

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف احمد نجم عبد هللا20721022411019106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف ثائر كريم مسلم20731022411019108

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف عصام عبد الحميد حسن20741022411019109

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف عالء شاكر ابراهيم20751022411019110

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف ناطق برهان داود20761022411019111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية الكندي للبنيناحيائييونس وليد رزوقي سلمان20771022411019112

كلية العلوم/جامعة االنبار575.0082.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيإبراهيم مصطفى عباس علي20781022411020001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيأركان هيثم جبار عبد20791022411020002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم عبيده عامر عبد20801022411020010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية العامرية للبنيناحيائياثير نشوان خالد صالح20811022411020013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد اسماعيل محيسن مهنه20821022411020014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد ماجد طه نوري20831022411020025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد محمد خالد خلف20841022411020026

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد محمد شاكر حسين20851022411020027

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين553.0079.00اعدادية العامرية للبنيناحيائياسامه انمار صائب حميد20861022411020031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية العامرية للبنيناحيائيانس هيثم مرداس دخيل20871022411020037

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار535.0076.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيبشار مثنى ثابت عبد الرحيم20881022411020040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل وليد عبد حميدي20891022411020043

قسم الحاسوب والمعلوماتية-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0085.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيجعفر نهاد عزيز عبد هللا20901022411020047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيحذيفه خالد خضير منجل20911022411020050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسن عماد لطيف ظاهر20921022411020056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسين احمد شاكر ريحان20931022411020057

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيخالد احمد جاسم محيميد20941022411020059

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيخطاب عمر خلف كردي20951022411020060

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيرزين خالد احمد شالل20961022411020063

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية العامرية للبنيناحيائيزيد ثامر عراك مرزوك20971022411020064

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيزيد عالوي حسين علي20981022411020066

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية العامرية للبنيناحيائيسجاد محمد داود جواد20991022411020068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيسرمد عباس علي سلطان21001022411020070

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية626.0089.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيصهيب احمد شهاب حطاب21011022411020076

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الجبار احمد علي رشيد21021022411020082

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح رزيج ضاحي21031022411020083

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر عليوي احمد21041022411020086

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500.0071.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن نهاد حازم محمد سليم21051022411020088

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد العزيز سعد علي حمد21061022411020090

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد القادر معتز شاكر ركوان21071022411020092

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم590.0084.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد القادر يعقوب عبد السالم عبد21081022411020093

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا رائد رياض صالح21091022411020095

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد رشيد فرحان21101022411020103

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حميد كريم21111022411020104

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا محمد كاظم حمزة21121022411020106

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية593.0084.71اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا محمد منصور حسين21131022411020107

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا مهند عبد الجبار احمد21141022411020108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا نوفل طالب داود21151022411020109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد المؤمن حاتم شمير شهاب21161022411020110

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد المؤمن عدي محمد حسن21171022411020111

كلية العلوم/جامعة االنبار582.0083.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد المهيمن ناهد فليح حسن21181022411020114

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيعثمان عبد علي فزع حسين21191022411020116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي خالد علي حسين21201022411020121
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي غسان سعدون هالل21211022411020127

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي فوزي حميد عياش21221022411020129

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي محمد محمود حسين21231022411020131

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر اياد عبد هللا احمد21241022411020136

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر زهير عايد محمد21251022411020138

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيغياث محمد عباس حسن21261022411020142

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيغيث فائق فجر فتيح21271022411020143

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد محمود21281022411020157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد حقي اسماعيل جواد21291022411020160

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد عمار خضير عباس21301022411020171

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد كمال متعب حمزه21311022411020172

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0089.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد مازن صالح مهيدي21321022411020173

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد نزار ابراهيم فرحان21331022411020175

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد هيثم منير عثمان21341022411020176

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية العامرية للبنيناحيائيمسلم عقيل اسماعيل عبد الوهاب21351022411020183

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى جمال حمد جنيد21361022411020187

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى عدي كريم رحمان21371022411020191

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى محمود سالم فياض21381022411020195

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية العامرية للبنيناحيائيمعتز اياد مطشر شالل21391022411020198

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيمهدي صالح جبار عبد21401022411020199

كلية التمريض/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية العامرية للبنيناحيائيمهند قيس ريحان حماد21411022411020200

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسر معمر جاسم محمد21421022411020207

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسين مهدي يحيى مهدي21431022411020208

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم629.0089.86اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف احمد مختار علي21441022411020211

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف بشار خليل ابراهيم21451022411020213

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف رعد نعيم رحيم21461022411020215

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0062.86اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف رياض عواد كاظم21471022411020216

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف صائب جعفر حسين21481022411020217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0064.57اعدادية العامرية للبنيناحيائيطه معتز عبد الحميد عارف21491022411020222

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد تركي عبد حسين21501022411021001

كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0062.57ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد علي جاسم علي21511022411021004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد نعمة جلوب فياض21521022411021005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية بالل للبنيناحيائياسامه عمر محمد عاشور21531022411021007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية بالل للبنيناحيائيانس ثائر سليم حبتور21541022411021009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية بالل للبنيناحيائيحارث خالد ابيض حسين21551022411021014

كلية العلوم/جامعة االنبار578.0082.57ثانوية بالل للبنيناحيائيحارث عزت ابراهيم كركز21561022411021015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة608.0086.86ثانوية بالل للبنيناحيائيزيد زامل تركي سليمان21571022411021017

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة541.0077.29ثانوية بالل للبنيناحيائيضاري حربي محمد علو21581022411021018

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0078.71ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي حسين21591022411021021

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم اسليمان محيميد21601022411021022
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد هللا اكرم عبد هللا احمد21611022411021024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد هللا صالح خلف فرحان21621022411021025

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية بالل للبنيناحيائيعالء عبد هللا محمود طراد21631022411021029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0061.43ثانوية بالل للبنيناحيائيعمر جمال إسليمان محيميد21641022411021030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار587.0083.86ثانوية بالل للبنيناحيائيفاروق خليل حبتور ابراهيم21651022411021031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد رياض جدي عبد هللا21661022411021034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد سالم احمد علي21671022411021035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد علي عواد فرحان21681022411021036

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد فاضل حسين علي21691022411021037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمود عباس خليفه علو21701022411021038

كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0061.29ثانوية بالل للبنيناحيائيهمام محمد طراد حسين21711022411021041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57ثانوية بالل للبنيناحيائييوسف اياد محمد شكر21721022411021042

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد حامد بدر رميض21731022411022004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد حسين مصطفى خلف21741022411022005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم516.0073.71اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد حيدر درويش حمود21751022411022006

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد صباح عبيد حسين21761022411022009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد الزم معارج غانم21771022411022010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0075.71اعدادية المثنى للبنيناحيائياسماعيل محمد ابراهيم احمد21781022411022013

قسم تقنيات الفنون التطبيقية-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني الناصرية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0082.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيانمار جبار سعود عبد21791022411022014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى581.0083.00اعدادية المثنى للبنيناحيائياوس هادي علي فياض21801022411022016

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيثامر عبد الرحمن فهد احمد21811022411022020

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيجاسم عمار جاسم محمد21821022411022021

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيحارث خليل ابراهيم خلف21831022411022022

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين665.0095.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسام خالد فاضل حمود21841022411022024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن نعمه رشيد فرهود21851022411022025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم حسن21861022411022028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين علي عناد حمد21871022411022030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيزكريا حسين علي كاظم21881022411022036

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد حسين هذال عكله21891022411022037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى556.0079.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيصدام حسين عبد الكريم عبد هللا حسين21901022411022043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الرحمن طالب حسين عباس21911022411022046

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الرحمن معاذ ماجد عبد المجيد21921022411022049

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد العزيز حازم عبيد حمادي21931022411022052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا جبار مزعل نجم21941022411022057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا حميد رمل عبد21951022411022058

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا سمير احمد علي21961022411022060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد عبد هللا21971022411022061

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا مهند عبيد كاظم21981022411022065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الملك يونس كاظم سلومي21991022411022066

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي خضير فرعين سعود22001022411022068
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عبد الكريم عبد هللا حسين22011022411022071

كلية العلوم/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عبد المنعم جاسم محسن22021022411022072

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي محمد فاضل حسين22031022411022073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمار ياسر خضير عباس22041022411022074

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار514.0073.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمر احمد عبيد كنو22051022411022075

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية المثنى للبنيناحيائيغزوان كمال سلوم حسين22061022411022077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرار صباح كامل محسن22071022411022081

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد ستار إسماعيل محمد22081022411022085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد شكر محمود نجم22091022411022086

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد عيسى كزار شالل22101022411022090

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى صالح حسن ريحان22111022411022100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية المثنى للبنيناحيائيميزر انور جمعة دردوح22121022411022105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية المثنى للبنيناحيائيياسر خير هللا حميد حسن22131022411022106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية الرازي للبنيناحيائيابراهيم عامر سليم داود22141022411023001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية الرازي للبنيناحيائيحسين صباح سرحان شميران22151022411023007

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية الرازي للبنيناحيائيحسين هادي محمود مطر22161022411023008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الرازي للبنيناحيائيعبد هللا عامر فرحان شميران22171022411023012

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الرازي للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب نجم عبد هللا22181022411023013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية الرازي للبنيناحيائيعلي لؤي نوري محمد22191022411023015

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية الرازي للبنيناحيائيياسر عامر فليح حسن22201022411023018

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية الرازي للبنيناحيائييوسف محمد خزعل حميد22211022411023019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيابراهيم سعيد نشمي عباس22221022411024001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيجبرائيل حازم محمد عبد هللا22231022411024008

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت630.0090.00اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيطه محمود كاظم احمد22241022411024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة447.0063.86اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد هللا احمد عزيز عبد22251022411024017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد المجيد رشيد مجيد عباس22261022411024022

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعلي ماجد حميد علي22271022411024025

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمحمد رائد محمد علي22281022411024029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم احمد علي صالح22291022411026005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم حسن22301022411026006

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم صالح حميد محمد سعيد22311022411026009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم مجيد محمد حسين22321022411026011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0892.44اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم مصطفى وهابي مهدي22331022411026012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم نعمة عناد كاظم22341022411026013

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.1694.02اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ادهم سلمان داود22351022411026016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد اياد طارق زيدان22361022411026017

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد توفيق سلمان عبد االمير22371022411026018

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت614.0087.71اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد تيسير مزهر هاشم22381022411026019

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد داود سلمان سعيد22391022411026023

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.68100.67اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ستار رحمة محمد22401022411026024
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قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد سعد عبد العزيز حسين22411022411026025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ضياء حسين داود22421022411026026

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عقيل خضير عباس22431022411026028

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0899.87اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد علي صبيح جاسم22441022411026030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.9287.42اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عمار جليل سباهي22451022411026031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد قتيبة عبد الكريم احمد22461022411026034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد محمد عبد النبي سبهان22471022411026035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد محمد كاظم عبد اليمه22481022411026036

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد منتصر صباح مهدي22491022411026038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد مهند علي مله22501022411026039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.2493.61اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد مهند كاظم هاشم22511022411026040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد مهند مجيد حميد22521022411026041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.3296.76اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد نبيل عبد الحسين سلمان22531022411026043

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة الكوفة649.8492.83اعدادية المنصور للبنيناحيائيارشد ايفان عصمت جمال22541022411026046

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحسين ماهر صالح عبود22551022411026050

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.1297.02اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحسين ميسر محمد فائق22561022411026051

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير جاسم عبد هللا جاسم22571022411026055

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.0088.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير محمد كاظم عبد االمير22581022411026056

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيانور فراس هاشم احمد22591022411026060

كلية العلوم/جامعة االنبار577.0082.43اعدادية المنصور للبنيناحيائياوس مهند عبد المجيد سعيد22601022411026062

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى552.0078.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيايمن أبا ذر عبد الكريم صادق22611022411026063

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيايهم علي عبد المحسن حسين22621022411026065

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيباقر حسن عصام كاظم22631022411026066

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيباقر رابح نوري حسن22641022411026067

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية656.5293.79اعدادية المنصور للبنيناحيائيبالل سعدون عبادة عبود22651022411026072

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى622.0088.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيبهاء ابراهيم محمد مهدي22661022411026074

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة548.0078.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيبهيج محمد اسماعيل حمد22671022411026075

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية535.9676.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيتمام عالء كاظم صالح22681022411026077

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيجبار عودة تحسين جبار عودة22691022411026078

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيجعفر احمد سامي رشيد22701022411026079

كلية اآلداب/جامعة البصرة479.0068.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيجعفر فراس احمد محمد22711022411026080

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيجواد سعد كاظم محمد22721022411026081

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيحامد ماجد حامد محمد22731022411026083

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحذيفة عبد الغفور حسن محمد22741022411026084

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء560.0080.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسام حمودي نعيم جالب22751022411026086

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية470.0067.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن زيد حسين يوسف22761022411026087

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين اياد محمد سعيد هادي22771022411026089

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.8098.26اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين بشار عبد الفتاح هاطور22781022411026090

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت613.0087.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين حيدر جواد حسن22791022411026091

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين حيدر علي حسين22801022411026092
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين علي حسن محمد علي22811022411026096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى552.0078.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين علي سلمان سعيد22821022411026099

كلية الطب/جامعة تكريت697.8899.70اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين مظفر علي مجيد22831022411026101

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر اسعد رضا حسن22841022411026106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر طه طالب مهدي22851022411026107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر محمد صفاء مهدي22861022411026109

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر محمد مظلوم خنيفس22871022411026110

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيخالد عبد الناصر كامل إبراهيم22881022411026112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيديار محمد صالح عطا22891022411026115

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد اياد محمد علي22901022411026119

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت486.0069.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد ماجد دحام بشان22911022411026122

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيزين العابدين رعد عبد الهادي جاسم22921022411026124

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيزين العابدين ساجت حميد غنتاب22931022411026125

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد اسامة صباح عبد الباقي22941022411026126

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.9291.42اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف حسين عبيد إبراهيم22951022411026130

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى615.6487.95اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف سالم صبيح محمود22961022411026131

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف مثنى حارث عبد العزيز22971022411026132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيصالح محمد رضا طارق عباس22981022411026134

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.6096.23اعدادية المنصور للبنيناحيائيصهيب حيدر علي عواد22991022411026135

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيطاهر حامد ياسين عواد23001022411026136

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.64100.52اعدادية المنصور للبنيناحيائيعاكف عقيد عاكف يوسف23011022411026140

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الحكيم فارس نوار احمد23021022411026143

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد كريم إبراهيم23031022411026145

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن مفيد حمود عباس23041022411026149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.8898.27اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد السميع ابراهيم مهدي صالح23051022411026151

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز ماجد عزيز جبر23061022411026153

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.4094.77اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد العليم ابراهيم مهدي صالح23071022411026154

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا احمد شاكر هادي23081022411026155

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا احمد مسير عبيد23091022411026158

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا خالد محمود محمد23101022411026161

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا راسم محمد رحيم23111022411026163

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا عالء حمود فرحان23121022411026166

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم537.0076.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا عمر خضير عباس23131022411026169

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد زيدان خليفة23141022411026174

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا مازن كامل عبيد23151022411026175

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.9299.13اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا ماهر عبد هللا عيسى23161022411026176

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية630.0490.01اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا محمد حماد شهاب23171022411026177

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.4497.92اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي حسن غليم23181022411026178

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى حامد جاسم23191022411026181

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا نهاد نوري شريف23201022411026184
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قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي احمد حسن محمد23211022411026188

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.8079.97اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي المرتضى حسن عودة ناصر23221022411026191

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي جواد عباس عبد23231022411026193

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي راني محمد حسين رؤوف23241022411026196

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي سمير حسين صادق23251022411026199

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.4091.06اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عادل شهاب احمد23261022411026200

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عدنان محمود احمد23271022411026203

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم محمد23281022411026207

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي محمد جاسم محسن23291022411026212

كلية الطب/جامعة النهرين703.28100.47اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي محمد جاسم محمد23301022411026213

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية462.0066.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي محمد زهير عبد الغني23311022411026214

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب عبد الرزاق23321022411026215

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي مكي عبد االمير محمد23331022411026217

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر احمد محمد طه23341022411026222

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر عبد الرزاق عايد حشاش23351022411026223

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر علي عبد الرحمن ذياب23361022411026225

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيغيث احمد سلمان مصلح23371022411026228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيغيث احمد فاضل حمد23381022411026229

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيفؤاد عمار فؤاد مزيد23391022411026231

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيفاروق فؤاد جاسم محمد23401022411026234

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.2899.04اعدادية المنصور للبنيناحيائيفاروق هشام علي طه23411022411026235

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0074.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيفراس احمد اسعد حميد23421022411026236

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيفهد خالد وليد مهدي23431022411026237

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيكرار حيدر رشيد حمودي23441022411026244

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيكرار عالء الدين عبد الحميد عبد الغني23451022411026245

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيليث اركان عبد الودود سلمان23461022411026246

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية642.4891.78اعدادية المنصور للبنيناحيائيليث مجيد هارون شاكر23471022411026247

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيمؤتمن بسيم خلف شرهان23481022411026248

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيمؤمل ليث عبد الرحمن محمد23491022411026249

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.6067.94اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ادهم حمزة زكي23501022411026252

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.7294.82اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد جمال جبار نجف23511022411026258

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.6875.67اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد جمال فاضل وهيب23521022411026259

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حامد عويد محمود23531022411026260

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.5692.51اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حسن حسين عبد هللا23541022411026261

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.1684.17اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الرضا عطية23551022411026262

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.8484.12اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد سرمد سمير حميد23561022411026265

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد سمير مهدي هادي23571022411026266

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عادل محمد عباس23581022411026268

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عامر صبيح عبد الرضا23591022411026269

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.2096.60اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد علي اياد جواد علي23601022411026270
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرزاق احمد23611022411026273

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد فاروق حبيب علي23621022411026277

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد مثنى جابر عثمان23631022411026279

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.4084.77اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد هيثم علي حسين23641022411026283

كلية الطب/الجامعة العراقية699.9299.99اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمود نصيف جاسم سبع23651022411026288

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيمختار عباس عبد الحسين خضير23661022411026289

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيمرتضى اسامة عبد الرحمن عبد الملك23671022411026291

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.9697.28اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى حافظ مالك حمزة23681022411026298

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى سيف الدين طه علي23691022411026299

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم ناصر رضوان23701022411026301

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى محمد اسماعيل محمد طاهر23711022411026302

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0096.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى محمد مهدي محمد حسن23721022411026304

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى محمد نجاح مهدي23731022411026305

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى نايف محمد مظعن23741022411026306

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى وليد زبن تركي23751022411026309

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى وليد غازي حمادي23761022411026310

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية المنصور للبنيناحيائيمعتز احمد امين حسين23771022411026311

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المنصور للبنيناحيائيمنتظر قاسم عباس اسماعيل23781022411026315

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة430.0061.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيمنير سمير ابراهيم عبد الحسين23791022411026317

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى573.5281.93اعدادية المنصور للبنيناحيائيمهند سعد حميد كامل23801022411026318

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية المنصور للبنيناحيائيمهند محمد نزال فرحان23811022411026319

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيموسى جليل عبد الحسين لفتة23821022411026320

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية المنصور للبنيناحيائينور الدين صباح نوري حمادي23831022411026323

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيهمام نزار هزبر حسين23841022411026324

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.6493.95اعدادية المنصور للبنيناحيائيياسر صالح مهدي ناصر23851022411026326

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت488.0069.71اعدادية المنصور للبنيناحيائيياسر محسن حميد نجم23861022411026328

كلية التمريض/جامعة تكريت676.0096.57اعدادية المنصور للبنيناحيائييحيى زكي حسين عبد الكريم23871022411026329

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف محمد يحيى خالف23881022411026336

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف محمود مجيد محمود23891022411026337

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.4876.35الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم زياد طارق ناصر23901022411028001

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد رامز نعمان عمر23911022411028005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.5286.07الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد شاكر محمود لطيف23921022411028007

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.8895.84الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد علي محمد جدوع23931022411028008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.2487.89الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائياحمد وميض ثامر جواد23941022411028009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد497.3671.05الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيامير ليث عبد االمير سعيد23951022411028011

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.5296.22الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيانس جمال لطفي جاسم23961022411028012

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيانور احمد انور محمد23971022411028014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.1296.45الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيايمن سمير خضير عباس23981022411028016

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.5694.37الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيايمن ماهر عدنان توفيق23991022411028017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.5296.22الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيتيم عبد عون خميس كريم24001022411028018
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.7298.96الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيجسار محمد وليد قادر24011022411028019

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.7699.82الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيجعفر صباح كاظم خلف24021022411028020

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.6481.38الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيجعفر نوفل لؤي موسى24031022411028021

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحارث عبد الرحمن ابراهيم عذاب24041022411028022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.76100.39الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسن عدنان هاشم جاسم24051022411028024

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.6497.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسن علي محمد خليل24061022411028025

كلية الطب/جامعة بغداد707.52101.07الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسن محمد اسماعيل جليل24071022411028027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.1681.45الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسنين زياد نهاد حسن24081022411028028

كلية الطب/جامعة النهرين705.88100.84الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين كاظم زعيل سويد24091022411028029

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية654.6093.51الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحسين مجيد رشيد ناصر24101022411028030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى516.9673.85الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيحمزة عبد احمد سلمان24111022411028031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.8097.54الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيرضا قاسم علي ذياب24121022411028032

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.7682.68الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيزياد ايفل حكمت ناصر24131022411028033

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت580.0082.86الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيزيد عدي شاكر عبد24141022411028035

كلية الطب/جامعة بغداد711.60101.66الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيزيد محمد عبد االمير عبد الرزاق24151022411028036

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية655.3293.62الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيسرمد غسان داود سلمان24161022411028038

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية643.1291.87الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيسيف سعد مجيد حسين24171022411028039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.96100.85الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيطه احمد فاضل شفيق24181022411028040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.84100.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد العزيز ابراهيم حسين جميل24191022411028045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.2898.61الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ابراهيم خليل كيطان24201022411028047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.7282.39الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا احمد كريم حسين24211022411028048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.6885.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا جمال عبد الجبار عبد الفتاح24221022411028049

كلية الطب/جامعة ميسان697.6099.66الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسام حسون علي24231022411028050

كلية الطب/جامعة كربالء698.6899.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا زاهد جواد عباس24241022411028051

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا زيد نجاح محمد حسن24251022411028052

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.6486.23الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سعد شعبان رجب24261022411028053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.5698.65الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا سيف سامي عبد المهدي24271022411028054

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.1299.02الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا لؤي خزعل مهدي24281022411028057

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.6493.95الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا ليث عبد االله كامل24291022411028058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمد عبد الكاظم مالك24301022411028059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعدنان حسام علي رضا24311022411028060

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.2098.74الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي جواد كاظم ناجي24321022411028064

كلية الطب/جامعة بغداد713.84101.98الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عبد االمير بكة24331022411028066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.60100.51الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي رعد عبد الصاحب جواد24341022411028068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.1298.16الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي غسان علي ساجت24351022411028069

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي غيث علي جاسم24361022411028070

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.2892.90الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد ناجي صبري24371022411028071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.1298.59الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي هيثم عبد الكاظم خلف24381022411028072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.1296.16الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي واثق محمد صديق داود24391022411028073

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.1696.02الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعلي وليد خليل اسماعيل24401022411028074
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.00100.71الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمار شهاب احمد صالح24411022411028076

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد634.8890.70الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمار عبد الرحمن سالم محمود24421022411028077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.92100.56الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر الفاروق خالد عبد الكريم محمود24431022411028078

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر عالء حمودي محمد24441022411028079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعمر ماجد قاسم نعمان24451022411028080

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية531.0475.86الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيفرات كمال محمد سرحان24461022411028081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.9299.56الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيفهد احمد عبد الكريم غائب24471022411028082

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.8490.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيليث احمد صاحب عاجل24481022411028083

كلية الطب/جامعة بغداد710.84101.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد عز الدين حسن24491022411028084

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.8895.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسام ناظم عبد الرحيم24501022411028085

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.9299.13الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر محمد حسن محمد24511022411028086

كلية الطب/جامعة االنبار696.4499.49الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد خلدون محمد خليل24521022411028087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.08100.58الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رعد عبد الرحمن محسن24531022411028088

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.7694.68الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمر قحطان احمد24541022411028089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.6098.23الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مؤيد حماد ناصر24551022411028090

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.68100.81الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مازن داود سلمان24561022411028091

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.1669.02الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصطفى محمود محمد24571022411028092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك601.8485.98الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصطفى منصور عبد24581022411028093

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.6098.37الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد وهاب رزاق عبيد24591022411028094

كلية الطب/جامعة بغداد707.92101.13الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ياسر محمد سعيد جاسم24601022411028095

كلية الطب/الجامعة العراقية699.5299.93الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمود ثائر حسين مهدي24611022411028096

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.84100.83الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمود مروان مظفر زبير24621022411028097

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى684.2897.75الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر رحيم عبد24631022411028098

كلية الطب/الجامعة المستنصرية708.00101.14الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر عامر ناصر24641022411028099

كلية الطب/جامعة بغداد714.00102.00الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر عبد الحميد ملك24651022411028100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.4498.06الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى سامر عبد الحسن محي24661022411028101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي صادق رشك24671022411028102

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية680.2897.18الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى لؤي محمد جالل اسماعيل24681022411028103

كلية الطب/الجامعة المستنصرية700.92100.13الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مهدي صالح ياسر24691022411028104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية707.28101.04الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمضر مروان مظفر زبير24701022411028105

كلية الطب/جامعة بغداد712.76101.82الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمهدي هاني صبري خدام24711022411028106

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن مكي محمد امين مهدي24721022411028107

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيموفق احمد موفق عباس24731022411028108

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.8499.55الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيميسره علي حيدر سعد الدين خليل فريد24741022411028109

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى673.8496.26الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائينبيل احمد نبيل حميد24751022411028110

كلية الطب/جامعة بغداد711.84101.69الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائينزار علي زهير احمد24761022411028111

كلية الطب/جامعة النهرين703.76100.54الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييحيى ساالر سعدي حسن24771022411028112

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.4497.78الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف حيدر قطران رحيم24781022411028113

كلية الطب/جامعة بغداد707.20101.03الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف سامر فاضل عبد24791022411028114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.1667.31الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف فالح محمود احمد24801022411028115
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كلية الطب/جامعة بغداد707.68101.10الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائييوسف مصطفى خليل اسماعيل24811022411028116

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الداودي للبنيناحيائيإبراهيم محمد إبراهيم كاظم24821022411029001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية الداودي للبنيناحيائياحمد زكريا احمد الحسن24831022411029004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية الداودي للبنيناحيائياحمد كرم بدر حمدان24841022411029006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الداودي للبنيناحيائياحمد ياسر فاروق عبد القادر24851022411029009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الداودي للبنيناحيائيامير علي حسن صباح24861022411029010

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية الداودي للبنيناحيائيثائر اياد طارق لفته24871022411029012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية الداودي للبنيناحيائيحسين علي كرجي احمد24881022411029017

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الداودي للبنيناحيائيحيدر مصطفى حسين عويد24891022411029021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0061.29اعدادية الداودي للبنيناحيائيخليل رياض خليل احمد24901022411029022

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية الداودي للبنيناحيائيصادق حسين علي صادق24911022411029026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد هللا مازن حمدان ياسين24921022411029028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد هللا يوسف شاكر محمود24931022411029029

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية الداودي للبنيناحيائيعلي احسان علي كاظم24941022411029033

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية الداودي للبنيناحيائيعمر سرمد عبد الفتاح سعيد24951022411029036

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية الداودي للبنيناحيائيعون بازل كامل رسول24961022411029038

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد عصام عبد الساده سعد24971022411029043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0063.57اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد قصي بنيان شمكلي24981022411029044

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمود رعد كاطع صالح24991022411029046

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الداودي للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الرضا هليل25001022411029047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الداودي للبنيناحيائيمصطفى جاسم حسين دعوم25011022411029048

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية الداودي للبنيناحيائيياسر علي عبد الرزاق محمد25021022411029052

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد الكريم داود سليم عبد25031022411030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية السالم للبنيناحيائيعلي رزاق محيبس عجيمي25041022411030006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد رضا عدنان جبار صخي25051022411030008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائياحمد يوسف عباس عبد25061022411032003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيايمن علي احمد فياض25071022411032007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0063.14اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيحسام نزار حسين خليفه25081022411032011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيخطاب عبد القادر فارس حسن25091022411032012

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيسحاب جمال خضير مفرود25101022411032013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائييوسف هالل ابراهيم حمدان25111022411032030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الداخلية للبنيناحيائياحمد المختار علي احمد حسون25121022411033001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية الداخلية للبنيناحيائياحمد عبد هللا حيدر محمد25131022411033003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية الداخلية للبنيناحيائيحبيب هللا عمر قيس عبد الرحمن25141022411033010

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية الداخلية للبنيناحيائيحسن فالح حسن جاسم25151022411033012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية665.0095.00اعدادية الداخلية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم بشير صالح25161022411033013

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعبد العزيز حسين حاتم حسين25171022411033018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى377.0053.86اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعبد هللا ميسره كمال عبد هللا25181022411033024

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعز الدين شهيد حميد فياض25191022411033025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعلي صالح حسن جوير25201022411033026
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قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعمر عادل قاسم محمد25211022411033030

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعمران محمد خلف عواد25221022411033031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية الداخلية للبنيناحيائيليث انمار فائق جاسم25231022411033033

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الواحد علي25241022411033036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيحامد ادهام حميد فياض25251022411035005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيسعيد محمد مجيد حميد25261022411035011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0065.43اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيعامر عويد علي عبد25271022411035012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيعبد هللا رشيد مخلف محمد25281022411035014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيعلي وليد جميل ثاري25291022411035017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيعلي يونس كناص نصار25301022411035018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيمحمد محسن علي عبد25311022411035024

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيمصطفى حمد حسين علي25321022411035026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائييونس احمد ناصر حسين25331022411035032

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.5699.94ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائياسامة فاروق عز الدين خلف25341022411036002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.3698.77ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيحسام الدين حيدر حماده حسن25351022411036003

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيحسين عامر مهوس زغير25361022411036005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيعبد السالم ناظم نصيف جاسم25371022411036008

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.5699.08ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا علي25381022411036009

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.3296.33ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيعبد هللا عمر ماجد طه25391022411036010

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت571.5281.65ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيعلي اسكندر عبد اللطيف يونس25401022411036011

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.7297.67ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيعلي مثنى علي حسن25411022411036012

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيعمر فاضل كامل حبيب25421022411036013

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.8095.40ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيمحمد سعود خليل ابراهيم25431022411036014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0066.29ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيمصطفى سرمد عدنان محمد نوري25441022411036017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.4497.49ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيمنتظر محمد عدنان عبد االمير25451022411036018

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.6092.94ثانوية الفارابي للمتفوقيناحيائيناهل صادق حسين فاضل25461022411036019

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيإبراهيم خالد إبراهيم علي25471022411037003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد عبد هللا إبراهيم حسين25481022411037007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياسماعيل شاكر عباس عبد25491022411037010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيامين عباس علي حسين25501022411037011

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيخالد ناصر سليمان شاهر25511022411037016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية519.0074.14اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيشاهين جاسم محمد عواد25521022411037019

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة533.0076.14اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الحي القيوم محمود حسن محمود25531022411037022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية466.0066.57اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن حامد حسن علي25541022411037024

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0079.29اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن شاكر مهدي صالح25551022411037025

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود حسن محمود25561022411037027

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0085.86اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي حمزة25571022411037030

كلية العلوم/جامعة االنبار563.0080.43اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد المطلب صالح حماد خزعل25581022411037032

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد المعز حميد خليل إبراهيم25591022411037033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعثمان محمود إبراهيم صالح25601022411037035
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيقاسم مشكور حميد اسماعيل25611022411037040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيماهر صالح حسن علي25621022411037044

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمثنى عامر عبد الرزاق محمود25631022411037045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمصعب حاتم احمد حمادي25641022411037050

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمصعب محمد فاضل طالل25651022411037051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمقاتل يوسف إبراهيم صالح25661022411037053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيهمام ناظم فاضل مفضي25671022411037055

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية الطارق للبنيناحيائيابراهيم مشتاق عبد الغفور رشيد25681022411038002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعدادية الطارق للبنيناحيائياحمد محمد عبد الكريم مخلف25691022411038004

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0088.29اعدادية الطارق للبنيناحيائيعثمان حازم محمد عزيز25701022411038015

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية الطارق للبنيناحيائيقصي قيس ذياب حنفيش25711022411038020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين625.0089.29اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد حيدر فاخر محسن25721022411038021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد الحسين هاشم25731022411038023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد ضياء فرحان جاسم25741022411038024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد غسان احمد محمد امين25751022411038025

كلية االعالم/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمد فراس محمد فائز محمد طيب25761022411038026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية الطارق للبنيناحيائيمصطفى باسل رشيد مجيد25771022411038027

كلية طب االسنان/جامعة تكريت692.0098.86اعدادية الطارق للبنيناحيائيمصطفى مازن عبد القادر صالح25781022411038028

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الطارق للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرحمن عبيد25791022411038029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية الطارق للبنيناحيائيمصطفى محمد فرحان جاسم25801022411038030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الطارق للبنيناحيائيوفد جمال حماد حسين25811022411038031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الطارق للبنيناحيائييحيى قيس زكي علي25821022411038033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن عالء عدنان سليم25831022413001002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيسامر ليث وهاب خضير25841022413001004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد مجبل حسون25851022413001005

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0063.00ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد انس ناجي جاسم25861022413001008

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية631.0090.14ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائينائل جاسم محمد جلوب25871022413001009

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل494.0070.57ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائياحمد عادل ناجي صالح25881022413002002

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائياسد هللا حسين موفق حسين25891022413002004

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائياكرم محمد محمود اكرم وهبي25901022413002005

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى616.0088.00ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيحيدر احمد عبد مطلك25911022413002010

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عادل كاظم25921022413002013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيعلي احمد حميد حسين25931022413002014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية669.0095.57ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيكاظم زياد منخي نهايه25941022413002018

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية665.0095.00ثانوية المنار األهلية للبنيناحيائيحجاج اياد علوان عبد الغني25951022413003002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.5681.79ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيابراهيم نافع ضاحي عبد هللا25961022413006001

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائياحمد لؤي شاكر معجون25971022413006005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرحمن عبد الكريم25981022413006006

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيالمقداد احمد عبد الرزاق احمد25991022413006007

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.8489.41ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن محمود26001022413006008
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كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم عطيه حمودي26011022413006014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيعبد السالم محمد ساطع خالد26021022413006019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرزاق محمود اسحاق26031022413006021

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0083.29ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر ياسين فليح26041022413006022

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية467.0066.71ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد ابراهيم خالد26051022413006023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيعلي اياد ياسين عبد26061022413006025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية455.0065.00ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حمزه عبيد26071022413006029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيمحمد نجم سعيد محمد26081022413006033

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0484.15ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيمصطفى عماد حميد كامل26091022413006034

كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0063.29ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائيمصطفى فراس ضياء ابراهيم26101022413006035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.6876.38ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائينور الدين حارث محي الدين عبد26111022413006036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية اللباب االهلية للبنيناحيائييوسف نزار صالح داود26121022413006038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائياحمد مراد كاظم كريم26131022413008002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيجنيد عبد القادر عبد الرزاق ابراهيم26141022413008004

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيحيدر سمير محمد حسن26151022413008005

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيسنان احمد خلف جراد26161022413008006

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيسيف مصطفى جبار سلمان26171022413008007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيمصعب صالح لطيف حمد26181022413008012

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيياسر محمد حسيب خميس26191022413008013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيأسامة علي حسن ناصر26201022413010001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيبكر صديق هاشم جميل26211022413010003

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيحيدر فراس شفيق عطيه26221022413010004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد ابراهيم خليل26231022413010011

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0079.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد زياد عطا ضاحي26241022413012002

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحذيفة عبد هللا عبد الرزاق عبد الرحمن26251022413012006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن عدنان عبد العزيز ابراهيم26261022413012008

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحمزة محمد هاشم ابراهيم26271022413012011

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيزيد ماهر فائق اسماعيل26281022413012012

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيصالح مبشر صالح محمود26291022413012014

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيطه علي عباس بندر26301022413012015

كلية العلوم/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد ياسين حمد26311022413012016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى عادل عباس26321022413012017

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد المعبود عبد هللا عبد المعبود عبد هللا26331022413012019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الوهاب اياد علي احمد26341022413012020

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعمار محمد نبيه نجم26351022413012022

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعمار ياس خضير عباس26361022413012023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعمر مضر عبد المنعم عبد الجبار26371022413012024

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الحسين ثاني26381022413012025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الحسين عالوي26391022413012028

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد غيث صفاء حسين26401022413012030
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كلية الطب/جامعة بغداد710.00101.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الكريم محمود احمد26411022413012031

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى ثامر رشيد داود26421022413012032

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام عبد الزهرة عبد السادة26431022413012033

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية682.0097.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمنعم مصطفى منعم مصطفى26441022413012034

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية649.0092.71ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمهدي علي عبد الجبار مهدي26451022413012035

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني عادل عدنان ياسين26461022413012036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار611.0087.29ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيياسر عمار سامي محمد26471022413016005

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائياحمد اياد قاسم عناد26481022413017004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة604.0086.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائياحمد سعد مفضي حسين26491022413017007

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية608.0086.86ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائياحمد محمد منعم يوسف26501022413017014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائياحمد ياسين حسن مدلول26511022413017016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائياحمد يوسف كريم احمد26521022413017017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيبارق فالح دهام رشيد26531022413017024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيبركات رعد عبد الفتاح محمد26541022413017025

كلية العلوم/جامعة االنبار569.0081.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيحسين علي جاسم محمد26551022413017036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيحسين مشكور محمود عبد26561022413017037

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيزيد قصي عطيوي جلود26571022413017043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيسليمان كاظم حميد حسين26581022413017050

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيسيف ابنيان جاسم محمد26591022413017051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0073.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيصهيب عامر احمد جاسم26601022413017052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0073.43ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد الحكيم محمد محمود عيفان26611022413017057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ماجد محمود محيميد26621022413017063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز سعد علي عناد26631022413017067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد القادر فيصل محمد طلب26641022413017068

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا سليمان26651022413017070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0062.86ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عامر احمد جاسم26661022413017073

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0072.43ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود محمد فياض26671022413017076

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نزال غالب حرفوش26681022413017077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي مهدي محمود عباس26691022413017080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعصام هادي احمد طاحوس26701022413017082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد الكريم زكي26711022413017088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعمر جياد حمزه محسن26721022413017093

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيعمر حبيب مجيد شامي26731022413017094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيفاروق صباح عباس محمد26741022413017099

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيقصي علي حسين مظهر26751022413017101

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمحمد اركان خالد ياس26761022413017104

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية669.0095.57ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد حسن علي26771022413017105

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمحمد رزاق حسن علي26781022413017106

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل احمد دحام26791022413017107

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0077.29ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمحمد فراس محمود رشيد26801022413017108
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمحمود محمد عبد هللا سويد26811022413017111

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيمصعب نبيل ابراهيم عبد26821022413017116

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائينوح مشعان عبيد حمادي26831022413017121

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائيوليد خالد اسماعيل عبد26841022413017123

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائييعقوب اسعد خزعل هزاع26851022413017125

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية الزيتون االهلية للبنيناحيائييعقوب يوسف سليمان دواس26861022413017126

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت632.0090.29ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائياحمد مسكان محمد صالح جواد26871022413018001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيعمر عادل مالك فليح26881022413018005

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا نايف بسمار26891022413018007

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء640.0091.43ثانوية الرسالة االهلية للبنيناحيائينور احمد جعفر عيسى26901022413019004

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيحمزه علي حميد يوسف26911022413020003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جبار محمد حسين26921022413020008

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559.0079.86ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيمصطفى وائل كاظم منصور26931022413020011

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائييوسف بشار حاجي محمد26941022413020012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائييوسف ياسر نزار محمد26951022413020014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد سرمد نجم الدين خورشيد26961022413021005

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيبالل حسن محمد سميان26971022413023002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن نشوان فاضل عبد المجيد26981022413023003

كلية الصيدلة/جامعة بغداد697.6099.66ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هادي نصرت26991022413023008

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد جواد رضا27001022413023011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل علي عبد الحسين27011022413023015

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الظفر االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر غازي حسن27021022413024003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائياحمد داود نوري عبد االمير27031022413025001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائياحمد غسان طالب موسى27041022413025002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائياسامه اياد جهاد عبد الرحمن27051022413025003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل640.0091.43ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيحمزه علي عدنان خماس27061022413025004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى588.0084.00ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيداود حيدر داود رحيمه27071022413025005

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيطه مصطفى ابراهيم داود27081022413025007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86ثانوية ايمن االهلية للبنيناحيائيعبد السالم علي عبد السالم عبد الغفور27091022413025008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم علوان27101022413026002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية الغد االهلية للبنيناحيائيعمر الفاروق قصي احمد ابراهيم27111022413026003

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر موسى علي27121022415002015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيباهر هيثم عدنان محمد27131022415004007

كلية العلوم/جامعة االنبار619.0088.43إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم عامر صليبي27141022415004015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل كريم غازي27151022415004026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيبالل حميد احمد علوان27161022415006008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيهمام منعم شحاذه محمد27171022415006020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الغفران المختلطةاحيائيخالد عبد عكيل سلبوح27181022417001008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الغفران المختلطةاحيائيعبد الرزاق عماد عبد هللا فرحان27191022417001014

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية660.0094.29ثانوية الغفران المختلطةاحيائيمصطفى نعمه محمد حسن27201022417001024
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0085.00ثانوية الزخرف المختلطةاحيائياسامه محمد علي مصطفى27211022417003004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0084.57ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيانس خير هللا احمد عبد27221022417003005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء570.0081.43ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيبارق صالح حميد فارس27231022417003008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل553.0079.00ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيبارق نجم عبد هللا مسعود27241022417003009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيبركات احمد بدر مفضي27251022417003011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0064.43ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيسعد احمد علي حسن27261022417003017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيسيف محمد حسن علي27271022417003019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيطلحه حميد محمد علي27281022417003023

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعبد الستار عباس عوده خضير27291022417003024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعثمان حسن علي عبد27301022417003026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعز الدين حاتم فياض حمادي27311022417003027

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعلي رحيم محمد خليفه27321022417003030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمحمود محمد حسين محمود27331022417003037

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة620.0088.57ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمقداد حاتم عايد جاسم27341022417003039

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائياحسان جمعه كاظم عباس27351022417004001

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائياياد عدنان عبد الرزاق عبد علي27361022417004002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيايمن محمود عباس شمران27371022417004003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيحسن فراس حردان فرحان27381022417004005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيضياء منذر محسن علوان27391022417004006

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعبد هللا صباح سرحان احمد27401022417004009

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعبد هللا عالء خضير عباس27411022417004010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعقيل حسين حسن سلمان27421022417004013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعلي قاسم عايد محمد27431022417004015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمصطفى بشير رشيد سليمان27441022417004020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمصطفى هيثم مهدي دحام27451022417004022

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائينور الدين فريد مصحب مهدي27461022417004023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية المجد المختلطةاحيائياسامه راشد عبد الواحد فارس27471022417006001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية المجد المختلطةاحيائيبهاء حامد نوري غزال27481022417006002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار564.0080.57ثانوية المجد المختلطةاحيائيعبد هللا عبد الرحمن علي فاضل27491022417006003

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار547.0078.14ثانوية المجد المختلطةاحيائيمحمد عبد الرحمن علي فاضل27501022417006005

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة510.0072.86ثانوية القدوة المختلطةاحيائيابراهيم حاتم محمود محيميد27511022417010001

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57ثانوية القدوة المختلطةاحيائياسامه عدنان عطا حسين27521022417010003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية القدوة المختلطةاحيائيعبد هللا سامر محمود دير27531022417010008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية القدوة المختلطةاحيائيمهدي صالح بكر نزال27541022417010011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86الخارجيوناحيائيحسام فراس يونس نوري27551022418001029

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29الخارجيوناحيائيرسول عدنان صالح حمادي27561022418001041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل571.0081.57الخارجيوناحيائيسعود علي حمود علي27571022418001044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0091.43الخارجيوناحيائيسيف حكيم تركي ساكن27581022418001048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29الخارجيوناحيائيعلي سالم زغير عباس27591022418001079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43الخارجيوناحيائيعلي عبدالجبار عبداللطيف محمد27601022418001082
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كلية التمريض/جامعة القادسية677.0096.71الخارجيوناحيائيعلي مرتضى ياسين خضر27611022418001087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86الخارجيوناحيائيعوف عبد الرحمن عبد الجواد محمد27621022418001095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0061.29الخارجيوناحيائيمحمد عبدالستار طه خلف27631022418001113

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد536.0076.57الخارجيوناحيائيياسر محمود عبدهللا صايل27641022418001142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيايه عالء الدين نوري شير27651022421007002

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيزينب احمد عبد العباس محمد27661022421007003

كلية العلوم/جامعة بغداد663.0094.71مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيزينب طارق قيس كمال27671022421007004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0068.29مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيفاطمة رؤوف عزيز محمد27681022421007006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةاحيائيالرا هالل بسام عباس27691022421007007

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية الكرخ للبناتاحيائيأيه حيدر علي يحيى27701022422001001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية الكرخ للبناتاحيائيافراح هدير عبود عباس27711022422001005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية الكرخ للبناتاحيائيتبارك عالء خالد عارف27721022422001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الكرخ للبناتاحيائيدانيه حسن باسل وجيه27731022422001014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الكرخ للبناتاحيائيدنيا حقي اسماعيل احمد27741022422001015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الكرخ للبناتاحيائيرانيه محمد علي رجب27751022422001017

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الكرخ للبناتاحيائيروزان سلوان تركي عبد الجبار27761022422001021

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية الكرخ للبناتاحيائيريام اسماعيل عبد منصور27771022422001022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الكرخ للبناتاحيائيزينب ياسر اياد عبد الكريم27781022422001027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الكرخ للبناتاحيائيسما ايهاب رضوان احمد27791022422001030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الكرخ للبناتاحيائيطيبه اياد رحيم عبد27801022422001031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0071.14اعدادية الكرخ للبناتاحيائيطيبه عمر سعدون نايف27811022422001032

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى556.0079.43اعدادية الكرخ للبناتاحيائيعائشه خضر ياس غفوري27821022422001033

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم كريم27831022422001036

كلية العلوم/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الكرخ للبناتاحيائيليلى علي اسماعيل علي اكبر27841022422001038

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الكرخ للبناتاحيائيمروه رسول علي فرحان27851022422001040

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الكرخ للبناتاحيائينبأ باسم احمد هجهوج27861022422001043

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الكرخ للبناتاحيائينور احمد جميل سالم27871022422001045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية الكرخ للبناتاحيائينور احمد طه سلمان27881022422001046

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية السياب للبناتاحيائيآيه حكمت ناجي كاظم27891022422002001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية السياب للبناتاحيائيابرار عبد الوهاب عبد الجبار عبد الوهاب27901022422002002

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية السياب للبناتاحيائياليازي غسان صالح عبد الهاشم27911022422002006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية السياب للبناتاحيائيايهان محمد حسين عالوي27921022422002012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين547.0078.14ثانوية السياب للبناتاحيائيبسمه ليث غازي محمد27931022422002014

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية السياب للبناتاحيائيبنين علي حميد خضير27941022422002015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية السياب للبناتاحيائيتبارك اسعد فاضل هادي27951022422002016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية السياب للبناتاحيائيجنات رياض عادل جاسم27961022422002020

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00ثانوية السياب للبناتاحيائيجنات عالء جعير خلف27971022422002021

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية السياب للبناتاحيائيدانيه محمود هاني محمود27981022422002024

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية السياب للبناتاحيائيديانا حسين علي خلف27991022422002026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية السياب للبناتاحيائيرانيه ضاري حميد وسمي28001022422002028
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كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية السياب للبناتاحيائيرشا ضاري حميد وسمي28011022422002030

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0088.43ثانوية السياب للبناتاحيائيرفل جاسم محمد خلف28021022422002031

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29ثانوية السياب للبناتاحيائيرقيه رضا زيد حمزه28031022422002034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية السياب للبناتاحيائيرهام عماد طارق حسن28041022422002038

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية السياب للبناتاحيائيريام مؤيد محمد طاهر28051022422002041

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء صالح جاسم محمد28061022422002044

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل682.0097.43ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء صالح شامي جاسم28071022422002045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء عماد محسن موسى28081022422002047

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرسول كاظم28091022422002048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب احمد جفات شعالن28101022422002049

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0071.14ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب زياد طارق حسن28111022422002050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب عالء الدين عبد الحسين حمود28121022422002051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب وسام نجاح عبد الجبار28131022422002054

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة535.0076.43ثانوية السياب للبناتاحيائيسجى هادي عبد عباس28141022422002059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية السياب للبناتاحيائيسرى عباس حميد محسن28151022422002061

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية السياب للبناتاحيائيسما عبد الرحمن يونس صالح28161022422002063

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57ثانوية السياب للبناتاحيائيشهد سليم حميد زايد28171022422002065

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية السياب للبناتاحيائيشيرين طارق حمد صالح28181022422002067

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0089.14ثانوية السياب للبناتاحيائيضحى احمد لطيف عطيه28191022422002070

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية السياب للبناتاحيائيطيبه فراس فزع عبد28201022422002071

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية السياب للبناتاحيائيعائشه ظافر محمود عبد هللا28211022422002072

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية السياب للبناتاحيائيغاده راضي سلمان ذيب28221022422002077

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة556.0079.43ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه عادل خالد عيد28231022422002082

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه عباس عبيد حسين28241022422002083

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0091.86ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه محمد هادي حمدان28251022422002087

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية السياب للبناتاحيائيفرح عبد الرزاق عبد الزهره سعد28261022422002088

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14ثانوية السياب للبناتاحيائيفرح محمد جميل عبد الرزاق28271022422002089

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية السياب للبناتاحيائيفرح هاشم عبد علي28281022422002090

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية السياب للبناتاحيائيفيان محمد رشيد محمد28291022422002091

كلية اآلداب/جامعة تكريت445.0063.57ثانوية السياب للبناتاحيائيلبنى غسان قحطان نجم28301022422002094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية السياب للبناتاحيائيلينا حازم كريم حرج28311022422002095

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم علي منذر عبد الستار28321022422002098

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0080.14ثانوية السياب للبناتاحيائيمالذ هادي عبد عباس28331022422002100

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية السياب للبناتاحيائيمالك باسل سعدي جواد28341022422002101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية السياب للبناتاحيائيمالك رياض ابراهيم خلف28351022422002102

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية السياب للبناتاحيائيمالك عبد الحميد حسين علوان28361022422002103

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية السياب للبناتاحيائيمالك عماد محسن موسى28371022422002104

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86ثانوية السياب للبناتاحيائيمالك فراس ماجد خلف28381022422002105

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية السياب للبناتاحيائيمها حارث شاكر محمود28391022422002107

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية السياب للبناتاحيائينور طه ياسين عبد الهادي28401022422002112

154 من 71صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية السياب للبناتاحيائينور محمود خليل سبهان28411022422002114

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية السياب للبناتاحيائيهند استبرق ابراهيم حسين28421022422002117

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71ثانوية السياب للبناتاحيائيهيا حيدر محمد جعفر عبد28431022422002118

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71ثانوية السياب للبناتاحيائيود جمال احمد رمضان28441022422002119

كلية الصيدلة/جامعة بغداد705.68100.81المنصور- ثانوية المتميزات احيائيأبتهال ياسين حسن عبد الجبار28451022422003001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24المنصور- ثانوية المتميزات احيائيأزل عثمان صبار حمد28461022422003002

كلية العلوم/جامعة بغداد624.4889.21المنصور- ثانوية المتميزات احيائيأماني ناهد عيدان سلمان28471022422003003

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.7687.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيآمنه دريد طه محمد28481022422003004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد711.00101.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيآية عبد الكريم جاسم كاظم28491022422003005

كلية الطب/جامعة بغداد712.52101.79المنصور- ثانوية المتميزات احيائيابرار خليل محمد شهاب28501022422003006

كلية الطب/جامعة بغداد710.60101.51المنصور- ثانوية المتميزات احيائيافين عباس علي اكبر خير هللا28511022422003007

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيامنه محمد احمد علوان28521022422003008

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.1298.73المنصور- ثانوية المتميزات احيائيامنه هيثم عبد الحميد حسين28531022422003009

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.8879.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايات عبد االمير حميد عبد االمير28541022422003011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد524.3674.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايالف فراس عباس ناجي28551022422003012

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14المنصور- ثانوية المتميزات احيائيايه ثائر عبد المجيد عبد الرحمن28561022422003013

كلية العلوم/جامعة بغداد644.6892.10المنصور- ثانوية المتميزات احيائيبان ثائر اديب عبد الحسين28571022422003014

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد692.1298.87المنصور- ثانوية المتميزات احيائيبتول علي عواد حسون28581022422003015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية709.36101.34المنصور- ثانوية المتميزات احيائيتبارك جاسم جمعه جربوع28591022422003016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين659.0494.15المنصور- ثانوية المتميزات احيائيتقى خالد غازي حمود28601022422003017

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد592.3284.62المنصور- ثانوية المتميزات احيائيداليا احمد عبد الكريم عبد المطلب28611022422003021

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24المنصور- ثانوية المتميزات احيائيداليا بهاء محمد سلمان28621022422003022

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.3272.76المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيا أسعد عبد الجبار عبد الحليم28631022422003023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.52100.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه سيف كاظم محمد28641022422003024

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين565.0080.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيدانيه هشام عبد الحميد عزيز28651022422003025

كلية الطب/الجامعة العراقية700.76100.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديمة مجيد حميد مجيد28661022422003026

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.28100.18المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديمه حارث حسن حنون28671022422003027

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.6891.53المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديمه محمد حميد سعيد28681022422003028

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.2894.61المنصور- ثانوية المتميزات احيائيديمه مهند شاكر محمود28691022422003029

كلية الطب/جامعة النهرين704.52100.65المنصور- ثانوية المتميزات احيائيران عالء هدهود هزاع28701022422003030

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.4895.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرانيا توفيق هاشم توفيق28711022422003031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.2898.33المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرانيا علي فاضل شاكر28721022422003032

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.7696.82المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرانيه ثائر صبري محمود28731022422003033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.8094.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرانيه محمود شاكر محمود28741022422003034

كلية الطب/جامعة بغداد708.00101.14المنصور- ثانوية المتميزات احيائيربى حامد مصطفى سلمان28751022422003035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.7690.25المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرحمه محمد محمود محمد28761022422003036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.04100.15المنصور- ثانوية المتميزات احيائيردينه واثق قتيبه شاكر28771022422003037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.3698.62المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرزان عمر مجيد جرجيس28781022422003038

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.76100.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرزان قيس رجب اسماعيل28791022422003039

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرغد ايهم معاذ اسماعيل28801022422003040
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.3699.05المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرند ياس خضير عباس28811022422003041

كلية الطب/جامعة بغداد710.68101.53المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرنيم مشتاق طالب وادي28821022422003042

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.8095.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرهف عمار عبد حمد28831022422003043

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.4099.34المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان احمد جاسم صالح28841022422003045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0497.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان رافد رحيم حسين28851022422003047

كلية العلوم/جامعة بغداد610.8087.26المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروان مهدي صالح عبد القادر28861022422003048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.92100.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيروز بشار حمزه ناجي28871022422003049

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9299.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزمزم نبيل عبد هللا نجم28881022422003051

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء عالء سامي جمعه28891022422003053

كلية الطب/جامعة كربالء699.7699.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء ماجد محمد خرنوب28901022422003054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.9679.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء ياسر عبد الجبار محمد28911022422003056

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل629.4089.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب جرير محمد جعفر عبد الحسين28921022422003058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.4072.77المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب عبد هللا جبار علي28931022422003059

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب عمر صابر عمر28941022422003060

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.8499.98المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزينب نعمان منذر ناجي28951022422003061

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.7699.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره عالء مطشر طالب28961022422003062

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية641.6891.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره عمار طالب ياسين28971022422003063

كلية طب حمورابي/جامعة بابل703.84100.55المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساره هاشم عبد حسين28981022422003064

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد658.0894.01المنصور- ثانوية المتميزات احيائيساندي عز الدين رحمن علي28991022422003065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.4499.06المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسجى ابراهيم جليل ابراهيم29001022422003066

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.9699.14المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسجى فرات قاسم حسين29011022422003067

كلية الطب/الجامعة المستنصرية706.00100.86المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسرى ميثم حميد صالح29021022422003068

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.1698.45المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسلى حيدر علي محمد29031022422003069

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6898.24المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما احمد عبد الحسين خضير29041022422003070

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.52100.50المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما عمار صبحي زيدان29051022422003073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الكوفة605.2486.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما عمار علي حسين29061022422003074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية707.20101.03المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسما وسام اكرم اسماعيل29071022422003075

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.3294.76المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسنا امجد جاسم محمد29081022422003076

كلية الصيدلة/جامعة كربالء688.7698.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسنا مؤيد فيصل رحمة هللا29091022422003077

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية561.7280.25المنصور- ثانوية المتميزات احيائيسوسنه نوري حسن خرخاش29101022422003078

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشدن احمد عجمي محمود29111022422003079

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين651.4493.06المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشدن حسين مصطاف سهيل29121022422003080

كلية الطب/جامعة الفلوجة701.52100.22المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشدن محمد حربي محمد29131022422003081

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0498.01المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشمس جمال ناصر حسين29141022422003082

كلية العلوم/جامعة بغداد617.9688.28المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشهد أبُي شوكت حميد29151022422003083

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت656.9693.85المنصور- ثانوية المتميزات احيائيشهد باسم عبد علي يوسف29161022422003084

كلية الطب/جامعة بغداد712.00101.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيصفا احمد محمد كاظم29171022422003085

كلية الطب/جامعة بغداد709.00101.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيصفا يونس يحيى خلف29181022422003086

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0499.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيضي يحيى محمد صالح مهدي29191022422003087

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.2880.90المنصور- ثانوية المتميزات احيائيطيبه اركان محمد كاظم29201022422003088
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد598.7285.53المنصور- ثانوية المتميزات احيائيطيبه بشار عبد الجبار نعمة29211022422003089

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة502.4071.77المنصور- ثانوية المتميزات احيائيظبيه عمر موفق هادي29221022422003090

كلية الطب/جامعة االنبار696.2099.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعائشه محمد قدوري احمد29231022422003092

كلية اللغات/جامعة بغداد564.9280.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعسل عبد السالم عارف شريف29241022422003093

كلية العلوم/جامعة بغداد667.3695.34المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعسل عقيل ابراهيم محمد29251022422003094

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.8499.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيعسل علي عصام رديف29261022422003095

كلية العلوم/جامعة بغداد633.2090.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغاده احمد عباس عبد الحسن29271022422003096

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0495.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغسق قصي طالب سلمان29281022422003097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.8479.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيغيد علي نجيب رجب29291022422003098

كلية الطب/جامعة بغداد713.76101.97المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه احمد عبد الجبار احمد29301022422003099

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم636.2090.89المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه حيدر الطيف حسين29311022422003100

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.2082.17المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه سعد جودي عبد29321022422003101

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0893.44المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه سعد عبد هللا محمد29331022422003102

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه قحطان قحطان عبد هللا29341022422003103

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.3296.05المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه ناهض كاظم علي29351022422003104

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.12100.73المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه نبيل سامي عباس29361022422003105

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفيروزه علي رحيم جبر29371022422003107

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.6498.38المنصور- ثانوية المتميزات احيائيكنده عامر قيس كامل29381022422003108

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.8892.98المنصور- ثانوية المتميزات احيائيلينا احمد عبد االزل عبد الرزاق29391022422003109

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.5681.79المنصور- ثانوية المتميزات احيائيلينا بسام جاسم محمد29401022422003110

كلية القانون/جامعة بغداد648.8892.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيلينا علي عبد الكريم علي29411022422003111

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيلينه حميد نعمه وسمي29421022422003112

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمروه شاكر خالد ابراهيم29431022422003113

كلية الطب/جامعة بغداد710.76101.54المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم اياد سعد شاكر29441022422003114

كلية طب االسنان/جامعة بغداد700.52100.07المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم حسن صاحب حسن29451022422003116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.6897.10المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم حسين علي عبيد29461022422003117

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9299.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم حيدر اسماعيل جواد29471022422003118

كلية الحقوق/جامعة النهرين645.8892.27المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم حيدر عادل عارف29481022422003119

كلية الطب/الجامعة المستنصرية711.92101.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم خالد طالب بندر29491022422003120

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.8496.55المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم رامي عبد الرزاق عبود29501022422003121

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.2898.90المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم عصام صباح صادق29511022422003122

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.4093.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم علي عبد الستار عبد الحسين29521022422003123

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم عماد منيب مالك29531022422003124

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين590.6084.37المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم قيس قاسم حرز29541022422003125

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم مصعب خالد عبد هللا29551022422003126

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0497.72المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم نشأت رؤوف احمد29561022422003127

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.2498.46المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمريم نصير جاسم محمد29571022422003128

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.8498.83المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمسك عقيل حسين ناجي29581022422003130

كلية العلوم/جامعة بغداد665.7695.11المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمسك غسان منذر شريف29591022422003131

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.1682.31المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمالك ايهاب عالء مهدي29601022422003132

154 من 74صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.7698.68المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنار شهيد مجيد حسين29611022422003133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة618.7288.39المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمنى عمار نوار حسن29621022422003134

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية610.2887.18المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمها محمد عبد الرضا صالح29631022422003135

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.7298.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمياده ضرغام ناصر محسن29641022422003136

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية592.9684.71المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميار هدير حميد محمود29651022422003137

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.8890.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميريام ناثر داود سليم29661022422003138

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.3283.76المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميس اثير مهدي احمد29671022422003139

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.9299.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيميسم مهدي نوري كسار29681022422003140

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0495.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا اكرم عبد الكريم عبد المطلب29691022422003141

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا ماهر مهدي صالح29701022422003143

كلية الطب/جامعة بغداد711.92101.70المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا مثنى محمد عبد الحميد29711022422003144

كلية العلوم/جامعة بغداد617.2888.18المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا مروان رياض صبحي29721022422003146

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.2097.74المنصور- ثانوية المتميزات احيائيمينا مناف محسن محمد29731022422003147

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.2898.90المنصور- ثانوية المتميزات احيائينادين علي محسن علي29741022422003148

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.6897.67المنصور- ثانوية المتميزات احيائينرجس ماهر قاسم حسين29751022422003149

كلية الطب/جامعة كربالء698.6899.81المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور احمد كريم محمد29761022422003151

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.8884.84المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور خالد ياسين حمد29771022422003152

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.4498.49المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور عبد الرزاق عجيل عباس29781022422003153

كلية العلوم/جامعة بغداد621.1688.74المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور عدي عبد الرحمن راغب29791022422003154

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0472.01المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور محمد علي مهدي29801022422003155

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.7291.25المنصور- ثانوية المتميزات احيائينورهان زياد عبد اللطيف علي29811022422003156

كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهبه عباس خضير عباس29821022422003157

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.2495.61المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهدير احمد كاظم خضر29831022422003159

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.7699.54المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهديل مؤيد عبد الحميد عبد المجيد29841022422003160

كلية الطب/جامعة بغداد713.52101.93المنصور- ثانوية المتميزات احيائيهمسه عمر بكر حازم اسماعيل29851022422003161

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00المنصور- ثانوية المتميزات احيائيوهج رعد جابر حاجم29861022422003162

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.5298.07المنصور- ثانوية المتميزات احيائيوهج محمود حميد هندي29871022422003163

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.3697.91المنصور- ثانوية المتميزات احيائييسر مصطفى محي الدين مدحت29881022422003166

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية حطين للبناتاحيائياسراء طه اسماعيل عبود29891022422004002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية حطين للبناتاحيائيافنان عبد الرحيم مصطفى عبد الحميد29901022422004003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية حطين للبناتاحيائيامل اركان خيري دليمي29911022422004004

كلية الزراعة/جامعة القادسية436.0062.29ثانوية حطين للبناتاحيائيامنيه عبد القادر غازي ناجي29921022422004005

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان باهلل زيد تحسين ريشان29931022422004006

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية حطين للبناتاحيائيايه محمد عياده يوسف29941022422004010

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية حطين للبناتاحيائيبراء احمد عبد عسل29951022422004011

كلية العلوم/جامعة النهرين643.0091.86ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك مهند احمد عبد29961022422004012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية حطين للبناتاحيائيتقى حسام صالح مهدي29971022422004013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية حطين للبناتاحيائيثريا حسين جليل خليل29981022422004014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية حطين للبناتاحيائيخديجه عامر احمد صفوك29991022422004015

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية601.0085.86ثانوية حطين للبناتاحيائيخديجه عمر عبد المجيد شاكر30001022422004016
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كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية حطين للبناتاحيائيدانيه احمد موسى صالح30011022422004017

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية603.0086.14ثانوية حطين للبناتاحيائيدانيه ياسر محمد صالح عبد الرزاق30021022422004019

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية حطين للبناتاحيائيدعاء برهان عبد الكريم علي30031022422004021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية حطين للبناتاحيائيديانا فؤاد طارق محمد30041022422004022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية حطين للبناتاحيائيرقيه محمد احمد فهد30051022422004024

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية حطين للبناتاحيائيروان عمار صباح محمد30061022422004026

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء مثنى فاضل جاسم30071022422004029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.00100.71ثانوية حطين للبناتاحيائيشهد زياد طارق مصطاف30081022422004033

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.0098.29ثانوية حطين للبناتاحيائيشهد سيف جابر توفيق30091022422004034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم524.0074.86ثانوية حطين للبناتاحيائيصفا عامر محمد علي30101022422004036

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية حطين للبناتاحيائيضحى جبار محيسن حميد30111022422004037

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين557.0079.57ثانوية حطين للبناتاحيائيعال يونس حازم يونس30121022422004040

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه شرحبيل ساهج عبد30131022422004041

كلية العلوم/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية حطين للبناتاحيائيفرح محمد سعدي حسين30141022422004043

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية حطين للبناتاحيائيكوثر ضياء فاضل محمد30151022422004044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم باسل سلطان توفيق30161022422004045

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم عمر عادل رشيد30171022422004046

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية حطين للبناتاحيائيمنار ياسر كاظم راهي30181022422004049

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية حطين للبناتاحيائيمينا حاتم عبد الكريم طه30191022422004050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية حطين للبناتاحيائيمينا سرمد احمد ياسين30201022422004051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482.0068.86ثانوية حطين للبناتاحيائينبأ حسن موسى احمد30211022422004052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية حطين للبناتاحيائينبأ عامر علي متعب30221022422004053

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0080.57ثانوية حطين للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد الرحيم احمد30231022422004055

كلية العلوم/جامعة االنبار552.0078.86ثانوية حطين للبناتاحيائينور الهدى عباس خزعل ياسين30241022422004056

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية حطين للبناتاحيائينورا عبد الوهاب عبد الرزاق محمد30251022422004058

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيجنان دريد عبد الهادي جاسم30261022422005004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدنيا احمد ثامر محمود30271022422005006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرسل محمد مركب عواد30281022422005007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرونق عدنان محي جاسم30291022422005009

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيريتاج احسان مطلوب حميد30301022422005010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينة محمود حسين سعود30311022422005011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسارة محمد ماهر مشرف عبد الرزاق30321022422005012

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسهام عهد صباح محمد30331022422005013

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الحوراء للبناتاحيائيطيبة صادق عواد يوسف30341022422005016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم عصام عباس جاسم30351022422005018

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور مصطفى مركب عواد30361022422005019

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياميره صبحي عزيز علوان30371022422006005

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت522.0074.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيايالف علي مراد خداداد30381022422006006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيبلسم عباس فاضل عريج30391022422006007

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك عماد موسى ماهود30401022422006009
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيجنات محمد جاسم محمد30411022422006011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيجوان عماد سعيد جاسم30421022422006012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.0099.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء بهاء حكمت عبد الكريم30431022422006013

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدانيه احمد كريم مجيد30441022422006014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدانيه نعيم جاسم عاشور30451022422006015

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدينا حيدر طالب محمد علي30461022422006017

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرفل فؤاد غازي احمد30471022422006019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه حسنين ابراهيم عبد الكريم30481022422006020

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ثائر رشك حوشي30491022422006024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب نصرت عبد المحسن ناصر30501022422006026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيصفا عامر سليم ذياب30511022422006030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عويد جبح30521022422006034

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد الصاحب عبد الرزاق30531022422006035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه عدي حمادي عطيه30541022422006036

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيقمر محمد تركي محمد30551022422006040

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية583.0083.29ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم حيدر هاني يونس30561022422006042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيملك حيدر علي حسين30571022422006044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنار جاسم احمد جسام30581022422006045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنار نافع اسماعيل ابراهيم30591022422006046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الخضراء للبناتاحيائيآيه ياسر مهدي عبد الوهاب30601022422007001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائياسراء احمد ابراهيم محمود30611022422007002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية الخضراء للبناتاحيائياسراء جاسم محمد خضر30621022422007003

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الخضراء للبناتاحيائيامنه اركان محمد خميس30631022422007005

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0063.57ثانوية الخضراء للبناتاحيائيامنه عمر سعدون جاسم30641022422007006

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية الخضراء للبناتاحيائيايات عبد القادر حميد حمود30651022422007007

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية الخضراء للبناتاحيائيايناس طلعت كريم رشيد30661022422007008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الخضراء للبناتاحيائيبسمه احمد فاضل محمد30671022422007010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية الخضراء للبناتاحيائيبسمه عبد القادر نصيف جاسم30681022422007011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية الخضراء للبناتاحيائيتقوى قيس سرحان علي30691022422007012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية الخضراء للبناتاحيائيتقوى مجيد حميد محمد30701022422007013

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الخضراء للبناتاحيائيحفصه قاسم حمود حمادي30711022422007014

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية الخضراء للبناتاحيائيدعاء نزيه عبد محمود30721022422007017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرغداء منذر عبد محمود30731022422007019

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرقيه منتصر عبد المنعم حسن30741022422007021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرند محمد صالح يوسف30751022422007022

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار448.0064.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائيروان حسن حسين محمد30761022422007024

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية الخضراء للبناتاحيائيروان ليث منصور محسن30771022422007025

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية الخضراء للبناتاحيائيريم فاروق حكمت جاسم30781022422007026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية الخضراء للبناتاحيائيسرور عمر حسين علي30791022422007027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية الخضراء للبناتاحيائيشهد حسن فخري حسن30801022422007031
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0088.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاطمه احمد فاضل نجم30811022422007035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية641.0091.57ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاطمه عادل غازي علي30821022422007037

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0079.14ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم االسالم عصام عبد الفتاح ياسين30831022422007039

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم عدنان شاكر محمود30841022422007040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية693.0099.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم محمد علي عبد الرزاق عبد هللا30851022422007042

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة559.0079.86ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمينا سلمان عليوي صالح30861022422007045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائينبأ مخلص دلف حسن30871022422007048

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين546.0078.00ثانوية الخضراء للبناتاحيائينور الهدى محمد خلف جسام30881022422007052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الخضراء للبناتاحيائينور حسيب سعيد هوير30891022422007053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الخضراء للبناتاحيائييقين مصعب ياسين عبد الجبار30901022422007058

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيآمنه عبد العظيم سلمان محمد30911022422008001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائياسراء عبد الرحمن ابراهيم علي30921022422008006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0093.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيالق احمد محسن حميدي30931022422008008

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيامل مثنى ياسين داود30941022422008009

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيامنه عماد مجيد حبيب30951022422008010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0063.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيايه بشير عبد الجبار احمد30961022422008012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0091.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيايه عامر خلف عبد العزيز30971022422008014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.7692.54ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيايه معتز صالح عبد هللا30981022422008015

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0089.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيبتول خليل اسماعيل ابراهيم30991022422008016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيبثينه عبد السالم محمد برجس31001022422008017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة658.0094.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيتبارك عامر خلف عبد العزيز31011022422008022

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم567.0081.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيتقى محمد حسن جعدان31021022422008025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيجمانه يونس حماد جوهان31031022422008028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيحفصه رعد عبد الحميد صالح31041022422008029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية642.0091.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيحفصه عمر سرحان فاضل31051022422008030

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية667.0095.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيحوراء احمد جاسم عواد31061022422008033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيدانية مصعب محمد صبحي عبد31071022422008036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيدانيه محمود محي علوان31081022422008038

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيديار قيس نايف احمد31091022422008039

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0082.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيرحمه ياسر انس سعيد31101022422008043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار690.0098.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيرحيق صباح عبيد حمد31111022422008044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيزينب صفاء حميد فرحان31121022422008050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيساره شمس عبد الرحمن شمس31131022422008052

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيسجى ابراهيم حسن علي31141022422008054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيسفانه سمير لطوفي جسام31151022422008057

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيسما موفق كريم محجوب31161022422008058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيسماء حيدر جميل عبود31171022422008059

كلية التمريض/جامعة تكريت662.0094.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيسماح رعد رحيم مخلف31181022422008060

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيشهباء حازم حامد عبد31191022422008061

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيطيبه رائد جاسم محمد31201022422008064
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قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيطيبه صالح عبد القادر بتال31211022422008065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيعائشه شاكر محمود ناصر31221022422008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيفاطمه علي اديب يحيى31231022422008073

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيفاطمه علي حساني ياسين31241022422008074

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيفاطمه ياس طعمه محمد علي31251022422008077

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيفرح عبد السالم نوفل مصطفى31261022422008079

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيلونا ستار حسين علي31271022422008082

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيلونه عمار خضير عباس31281022422008083

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيماريا محمد عبد هللا عباس31291022422008084

كلية العلوم/جامعة النهرين622.0088.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيمريم زاهد عز الدين محمد نوري31301022422008092

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيمالذ عامر فياض خلف31311022422008099

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيمالك محمد صباح علي31321022422008100

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيملك غسان داود سلمان31331022422008101

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيميس صباح جمال عبد الوهاب31341022422008102

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيميس محمد اسماعيل حسن31351022422008104

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم643.0091.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيمينا حسام عبد الوهاب عبد المحسن31361022422008105

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيناديه ياسر انس سعيد31371022422008106

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائينبأ وسام فاضل فياض31381022422008110

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائينجاه احمد فيصل عبد هللا31391022422008111

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائينور شامل علي محمد31401022422008114

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائينور فاضل حسين خلف31411022422008115

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائينور مروان ضياء عثمان31421022422008117

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيهاجر احمد خزعل حمادي31431022422008119

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيهبه مروان علي احسان عبد الجليل31441022422008123

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيوداد ابو بكر ستار حمد31451022422008124

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0095.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتاحيائيياسمين احمد كاظم نبت31461022422008125

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائياسيل راسم محمد رحيم31471022422009003

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائياماني عدنان فاضل محمود31481022422009005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائيامنه محمد حميد طه31491022422009006

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيايه صباح عبد الكريم اسماعيل31501022422009007

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيبراء اياد طارق كريم31511022422009008

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك احمد تركي مجباس31521022422009009

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية647.0092.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك خالد جاسم محمد31531022422009011

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتقى سعيد يحيى جاسم31541022422009013

كلية العلوم/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيخديجه عالء عبد الواحد رشيد31551022422009015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائيديمة عبد الغفور عباس عليوي31561022422009019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيديمه محمود جاسم جالب31571022422009020

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرؤى رائد فهمي جياد31581022422009021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرند سعد الدين صيهود شنان31591022422009024

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيروان ليث طارق حسين31601022422009027
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيروان محمد ضياء رفعة31611022422009028

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى544.0077.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيريا كريم عبد سلمان31621022422009029

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء حسين نجم عبود31631022422009030

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.0092.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين جبر31641022422009032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء فالح عبد الواحد عبد هللا31651022422009034

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب سعد حمدي سويدان31661022422009035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره عدنان طه عبد الرزاق31671022422009042

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسارة قحطان علي سعيد31681022422009043

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره مثنى عبود احمد31691022422009044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره موفق محمد حسن31701022422009046

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره هادي عبد المجيد علي31711022422009047

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسالي جليل ابراهيم شبيب31721022422009048

كلية االعالم/الجامعة العراقية554.0079.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسعاد عقيل خليل ابراهيم31731022422009050

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشمس براء خيري نصيف31741022422009053

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0068.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيصبا محمد صبار خلف31751022422009056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0053.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيصفا احمد عباس احمد31761022422009057

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيصفا عمر فتوحي حسون31771022422009059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيضمياء فيصل سعود خليفة31781022422009062

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت586.0083.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيطيبه قصي سعد عبد هللا31791022422009068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعال جمال جميل عنجاص31801022422009071

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد الرزاق خلف31811022422009075

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه طالل عبد العزيز عبد الرزاق31821022422009076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفرح سيف الدين حقي اسماعيل31831022422009078

كلية االعالم/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفرح ياسر عبد الرحمن ياسين31841022422009079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفيد احمد طاهر محمد31851022422009080

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائيقمر ياسين اسامة قوام31861022422009081

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة522.0074.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيقند قصي سعيد عبيد31871022422009082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0061.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيالره منير محمد رشيد31881022422009083

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيالنا سمير حسن جاسم31891022422009084

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيماريه وسام عدنان محمود31901022422009088

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.9689.42ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم احسان علي كاظم31911022422009090

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم ستار عثمان ستار31921022422009095

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم ضياء عبد الرزاق خلف31931022422009098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم علي حسون زغير31941022422009100

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم عمار مفيد علي31951022422009101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم عمر حماد عبد الرزاق31961022422009102

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى550.0078.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم مؤيد حمدان محمد31971022422009103

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0092.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمالك احسان علي كاظم31981022422009104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمالك خالد نعمه خضير31991022422009106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمنه هللا طارق عطا علوان32001022422009109
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كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمها احسان خضير خلف32011022422009111

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمياسه عماد نجم عبد هللا32021022422009112

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمينا مهند عباس كاظم32031022422009114

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيناغين سلمان داود احمد32041022422009115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائينبا صالح كاظم حسين32051022422009116

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائينرجس سعد محسن كاظم32061022422009119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57ثانوية الجامعة للبناتاحيائينرجس هشام شاكر حميد32071022422009120

كلية العلوم/جامعة النهرين610.0087.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور اكرم جابر شاكر32081022422009121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور فالح حسن عبد32091022422009125

كلية الطب/جامعة النهرين706.00100.86ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور ليث حباس صبري32101022422009126

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهاجر جنيد خالد اسماعيل32111022422009127

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهبه نصيف جاسم محمد صادق32121022422009130

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهدى ابراهيم عبد عيد32131022422009132

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيايالف نهاد جواد كاظم32141022422010003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيغفران قصي سهيل نجم32151022422010016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيفاطمه محسن جياد ضمد32161022422010019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيفاطمه نجاح محمد جاسم32171022422010021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيمرام عزام صائب احمد32181022422010022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى544.0077.71ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيمريم عيسى محمد علي عبد الحسين32191022422010027

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيمريم محمد صالح حسين32201022422010028

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية623.0089.00ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيمنة هللا زياد عبد الجبار محي الدين32211022422010033

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيآية ماهر خليل عبد الكريم32221022422011003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.0069.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك حازم رشيد محمد32231022422011006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0090.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك عقيل حسين حمودي32241022422011009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0080.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيجنان اياد فخري عبد الحسين32251022422011011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدعاء عقيل حسين حمودي32261022422011013

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة556.0079.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرؤى فالح حسن شويل32271022422011015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0098.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرغد نشوان طارق مدحت32281022422011016

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسارة كريم خلف محمد32291022422011019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسفانة صهيب طه فليح32301022422011020

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الهادي كاظم32311022422011026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفرح عمار كريم عطية32321022422011030

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائيالنا علي محمود ألياس32331022422011031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم أمير مزهر توفيق32341022422011032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم احمد كافي أحمد32351022422011033

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمنار صادق صالح حمزة32361022422011035

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية اليرموك للبناتاحيائيميسرة أركان محمد خليل32371022422011036

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور عادل سيار حرك32381022422011039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور علي رضا عباس32391022422011041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهديل قاسم جرو كاظم32401022422011043
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0073.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيآيه احمد كامل كريم32411022422012001

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيامنه احمد نجم عبود32421022422012004

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيامنه حسام احمد ناجي32431022422012005

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيامنه رياض مندب جياد32441022422012006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيايات احمد عكاب كاظم32451022422012008

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيايه ماجد حسن محمود32461022422012011

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبان هشام عبد منصور32471022422012012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبسمله عبد الصمد عدنان صالح32481022422012014

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية634.0090.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيدٌرر عمر هشام صالح32491022422012020

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرانية عبد الكريم قاسم فارس32501022422012023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه ناظم سعيد شاكر32511022422012025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه سمير صبري بدر32521022422012026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه صالح شهيد كاظم32531022422012027

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيريمه مصطفى عبد علي رشيد32541022422012029

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين556.0079.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء سهيل فالح حسن32551022422012031

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار عبد الستار رميض32561022422012032

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزينب رحمن عويد عكار32571022422012034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزينب علي عبيد حمزه32581022422012035

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيساره ذو الفقار حسن احمد32591022422012037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0088.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسبأ بالل اكرم رجب32601022422012038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0088.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسماره رعد حاتم ابراهيم32611022422012039

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية696.0099.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيشمس شامل محمد شكر32621022422012040

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين561.0080.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيشمس عامر عبد الرزاق سعودي32631022422012041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيشمس محمد نجيب صالح عواد32641022422012043

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيصفا علي سعود جواد32651022422012045

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت499.0071.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيصفا ياسين خضير عبد الكريم32661022422012046

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبه حسن هادي خلف32671022422012049

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبة سعد يوسف عليوي32681022422012050

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبة عماد ناجي عبد الزهرة32691022422012051

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0078.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبة هاني ناصر شاكر32701022422012052

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيظبيه محمد رشاد عبد الباقي32711022422012053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيغدير نزار حمادي عبد هللا32721022422012056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمة امجد ناظم حميد32731022422012057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمة عادل عبد الجليل عبد الكريم32741022422012058

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفرح احمد حسين محمد32751022422012060

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفرح فارس طارق احمد32761022422012061

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0063.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيفضه عمار ناجي عبد32771022422012063

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيقطر الندى حسن احمد سلمان32781022422012064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيلقاء حسين علوان رديني32791022422012066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم حمود خلف كردي32801022422012071
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قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0087.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم ذو الفقار عبد العباس فاضل32811022422012072

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم سعد عمر كريم32821022422012073

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم فوزي ابراهيم كاظم32831022422012076

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيميار عدي عبد علي32841022422012078

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينبا حسن علي محمد32851022422012079

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينجوى ماجد حسين فزع32861022422012080

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينور الهدى صباح مجبل صالح32871022422012081

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء646.0092.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينور صباح عبد الجبار مشحن32881022422012083

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت618.2488.32ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينور عبد المنعم عزيز خليل32891022422012084

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم656.0093.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيهبة نصير احمد دهش32901022422012088

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0087.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيهبة واثق شوكت عبد هللا32911022422012089

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيابتهاج طالب عالوي محمد32921022422013001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية دجلة للبناتاحيائياروى حيدر هاشم قاسم32931022422013002

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية682.0097.43ثانوية دجلة للبناتاحيائياروى عبد الهادي موفق خميس32941022422013003

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء احمد عبد نوار32951022422013004

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيامنه اسعد شاكر جاسم32961022422013010

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيايناس كاظم سويدان اليذ32971022422013011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه عالء بدري احمد32981022422013013

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه لطيف مطر حسين32991022422013014

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيبلسم قاسم عباس جاسم33001022422013015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد نايف33011022422013016

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيجنات عبد الستار محمد جاسم33021022422013017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيحواء محمد طه عواد33031022422013018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيدانيه طارق ستار ربيع33041022422013020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة611.0087.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيرانيه زهير درع عراك33051022422013024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيرحمه يونس عباس جاسم33061022422013027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل علي عبد عبد السالم33071022422013028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل مازن عبد هللا علوان33081022422013029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيرغد محمد عبد الخالق جاسم33091022422013030

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيرقيه احمد عبد الستار وهيب33101022422013032

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0088.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب عالء ابراهيم محمد33111022422013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب ماجد حميد علوان33121022422013039

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه ظافر خليل ابراهيم33131022422013040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه عمر عبد الرزاق ابراهيم33141022422013041

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه منير شحاذه محمود33151022422013042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره حسن ناصر ابراهيم33161022422013043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى احمد ناصر عبيد33171022422013044

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى جاسم مدب مجحم33181022422013045

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى خليل عبد هللا حميد33191022422013046

كلية العلوم/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيسينا عباس فاضل ضاري33201022422013048
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين663.0094.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد فارس ناجي مجباس33211022422013049

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد نصيف جاسم انغيمش33221022422013051

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيصفا رسول صالح روضان33231022422013054

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيصفا وليد خالد عبد الكريم33241022422013055

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى ياس خضير حمزه33251022422013057

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبات اياد عواد حسين33261022422013058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد سهيل33271022422013059

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.00100.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيعائشه محمد نوري جليل33281022422013064

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيعاليه عادل فهمي محسن33291022422013065

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيعذراء حميد محان عبود33301022422013066

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه حيدر منصور حسين33311022422013068

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه فالح حامد كسوب33321022422013071

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه مروان طارق عبد هللا33331022422013072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيكوثر ساهي محمد جاسم33341022422013075

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0090.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيلينا عدنان هذال احمد33351022422013076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0064.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروج بشار عبد الجليل طالع33361022422013079

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروه صفاء عبد القادر احمد33371022422013081

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم احمد محان عبود33381022422013083

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم امير محمد ابراهيم33391022422013084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم رشيد جبار حديد33401022422013085

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم وائل سعد الدين نافع33411022422013088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيمسره رياض محسوب علي33421022422013089

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيمفاز علي جسام محمد33431022422013090

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيمالك احمد محان عبود33441022422013091

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار مظفر علي رشيد33451022422013093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ غسان جاسم محمود33461022422013095

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71ثانوية دجلة للبناتاحيائينور احمد جاسم حمادي33471022422013096

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية636.0090.86ثانوية دجلة للبناتاحيائينور قحطان حسب هللا حسن33481022422013098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية519.0074.14ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاجر احمد حسن صالح33491022422013099

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاجر عمار خليل ابراهيم33501022422013101

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية دجلة للبناتاحيائيهند بكر عبد المهيمن نجم33511022422013102

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائياسراء عبد الكاظم مشكور حمادي33521022422014001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيانوار نزار صباح حسين33531022422014002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيايه عبد الرضا جبار حسن33541022422014003

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيايه مهدي صالح جوده33551022422014004

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيحوراء علي حسن لفته33561022422014016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيرباب سالم كريم حسين33571022422014019

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيرسل جميل عبد الزهره طاهر33581022422014020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزهراء جاسم حسين دعوم33591022422014031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزهراء رسمي محمد فرحان33601022422014033
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى559.0079.86ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزهراء صادق جعفر غياض33611022422014035

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزهراء ظفار هليل كريم33621022422014037

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين558.0079.71ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزهراء عمر ياسر محيسن33631022422014038

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزينب طلعت قادر عمر33641022422014043

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيزينب فالح عصواد موزان33651022422014045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيساره عادل خليل ابراهيم33661022422014049

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيسبا هيثم حافظ سلمان33671022422014050

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيغدير عبد الكريم حسون كريم33681022422014061

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيغدير علي عبد الرضا عطيه33691022422014062

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيفاطمة صباح مطر عبيد33701022422014066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيفاطمه عباس محمد عباس33711022422014069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيفاطمه عبد الرزاق قاسم محمد33721022422014071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيمريم حازم مردان كاظم33731022422014076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيمريم عبد العظيم زبين صويوه33741022422014077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيمريم كاظم عيدان عبد33751022422014081

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيمالك همام غازي سعد هللا33761022422014083

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيمنار احمد مطر راضي33771022422014084

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيميس رياض طالب عبود33781022422014085

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائينبا علي حسن علوان33791022422014090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائينبا ميثم كاظم عبد الحسين33801022422014091

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائينرجس علي حسين جهاد33811022422014093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية546.0078.00ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائينو الهدى محمد جاسم خنجر33821022422014094

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائينور الهدى سليم حميد عبيد33831022422014098

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0095.29ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائينور محمد حسن ديوان33841022422014104

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائيهاجر علي عبد الرضا وساك33851022422014106

كلية االعالم/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية البيان للمتفوقاتاحيائييقين علي حسن حمد33861022422014110

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيأمنه بهاء عبد الحسين علي33871022422015002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيامنه رديف عبد الكريم محمود33881022422015005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين590.0084.29ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبراء كريم علي عباس33891022422015009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0070.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبراء نصيف جاسم حاتم33901022422015010

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبسمله رعد جبار شهاب33911022422015011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل557.0079.57ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبنين ثائر محسن علي33921022422015013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486.0069.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيتبارك بهاء عزيز بندر33931022422015015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيتبارك ناظر علي سلمان33941022422015019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيتقى اركان عبيد سليمان33951022422015020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيتماره عماد احمد شهاب33961022422015021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيحوراء فاضل سلمان كاظم33971022422015023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيداليا علي عبد الحسين موالني33981022422015024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيديمه حامد نواف حسين33991022422015027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم556.0079.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرسل حسام احمد حسن34001022422015028
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيُرسل محمد عيسى كاظم34011022422015029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيريام حاتم كريم كاظم34021022422015030

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيريتاج رعد حمد حسن34031022422015031

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت643.0091.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيريفان رائد محمد امين صيهود34041022422015032

كلية الصيدلة/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد حسين عبد الصاحب34051022422015033

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزهراء عمر صبار شهاب34061022422015034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزهراء موفق مجيد علي34071022422015035

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزينب عبد محمد حسن34081022422015036

كلية الصيدلة/جامعة النهرين696.0099.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزينب كرار صباح جاسم34091022422015037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيساره حسن قمبر فاضل34101022422015038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيساره عبد الرحمن حمد خلف34111022422015039

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيسالي يونس منعم جاسم34121022422015040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيسراء معد باقر فاخر34131022422015041

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيشمس احمد عبود مزعل34141022422015042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية509.0072.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيضحى سعد احمد علي34151022422015046

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيعائشه علي قحطان عبد اللطيف34161022422015048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية650.0092.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم عثمان عبيد حمادي34171022422015056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم محمد شكر محمود34181022422015058

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم موفق صالح احمد34191022422015061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم وسام عدنان هاشم34201022422015062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمالك سامر حميد رشيد34211022422015063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمنى سامي حسين جاسم34221022422015064

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينبأ ابراهيم عبد هللا احمد34231022422015066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينبأ خالد ابراهيم نصيف34241022422015067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينبأ رائد سعدي عبد هللا34251022422015068

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينبأ طالب احمد نصيف34261022422015069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيندى فاضل حسين علوان34271022422015070

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينور احمد عواد عبد34281022422015073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينور الهدى محمد صابر قدوري34291022422015074

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيهبة هللا عبد الحق عبد هللا سالمه34301022422015079

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيود احمد محمد صالح درويش34311022422015080

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية النبوغ للبناتاحيائيامل صاحب خلف سبع34321022422016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيحوراء ثائر صبحي عبد هللا34331022422016005

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرتاج حسين فاخر حسن34341022422016006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزينب مهند جاسم عباس34351022422016010

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى537.0076.71ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسما جالل عبد المحسن عبيد34361022422016011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيغسق علي حسين سرحان34371022422016015

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية النبوغ للبناتاحيائيمريم عالء حسين مراد34381022422016019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية النبوغ للبناتاحيائيمسرة حيدر علي عبود34391022422016020

كلية اللغات/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية النبوغ للبناتاحيائينبأ سعدون حسون محمد34401022422016021
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كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86ثانوية النبوغ للبناتاحيائيهالة هاشم ابراهيم خضير34411022422016023

كلية طب حمورابي/جامعة بابل699.0099.86ثانوية النبوغ للبناتاحيائيهاله عبد هللا خالد محمود34421022422016024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية النبوغ للبناتاحيائيهيا احمد غالب عثمان34431022422016025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائياكرام نور الدين ابراهيم ياسين34441022422017001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيايه محمد ثابت حسون34451022422017003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيبان سالم عبد عون داشي34461022422017004

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيتبارك علي سعيد عبد هللا34471022422017006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيداليا طالب عبد الرحمن عبد المجيد34481022422017008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيدانيه عدنان عبد مخلف34491022422017009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيديار فاضل محمود ابراهيم34501022422017010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرانيه فراس احمد غزال34511022422017011

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيراويه فراس احمد غزال34521022422017012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيربى رائد فيحان عطيه34531022422017013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرحاب حسين علي سليمان34541022422017014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرقيه عبد الرزاق خميس وهيب34551022422017016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرنا سنان صالح مهيدي34561022422017017

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرنين قاسم محمد هادي34571022422017018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيطيبه شامل حافظ عبد الجبار34581022422017022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0069.57ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيطيبه علي احمد ياسين34591022422017023

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيطيبه علي حسين عبيد34601022422017024

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيغفران كاطع دحام جامل34611022422017027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمريم سمير يوسف ابراهيم34621022422017029

قسم ادارة الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء550.0078.57ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمالك حمزه اكرم رشيد34631022422017032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينبأ عالء عباس رشيد34641022422017033

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينور جاسم نجم حمد34651022422017035

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى562.0080.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينور مثنى عادل عباس34661022422017036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينورهان هيثم علي هادي34671022422017037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيهاجر حيدر ياس خضير34681022422017038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيهند عمر شكر محمود34691022422017040

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.9699.57الخضراء- ثانوية متميزات احيائيألق اثير رشيد سعيد34701022422018001

كلية العلوم/جامعة بغداد642.2491.75الخضراء- ثانوية متميزات احيائيأمنه معاذ صبحي توفيق34711022422018002

كلية الطب/جامعة بغداد712.60101.80الخضراء- ثانوية متميزات احيائيابرار نصير داود عبد الباقي34721022422018003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.92100.42الخضراء- ثانوية متميزات احيائياديان ميثاق جليل عزيز34731022422018004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة641.9291.70الخضراء- ثانوية متميزات احيائياروى عصام عبد العزيز ابراهيم34741022422018005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.52100.36الخضراء- ثانوية متميزات احيائياسراء عالء عبد الرحمن حسناوي34751022422018006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.4492.92الخضراء- ثانوية متميزات احيائياسالم بركات جاسم محمد34761022422018008

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية681.1697.31الخضراء- ثانوية متميزات احيائياسماء محمد خالد جسام34771022422018009

كلية التمريض/جامعة بغداد676.7696.68الخضراء- ثانوية متميزات احيائيافنان عصام محمد علي34781022422018010

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43الخضراء- ثانوية متميزات احيائيافنان محمد عكله ذياب34791022422018011

كلية الطب/جامعة االنبار697.9299.70الخضراء- ثانوية متميزات احيائياليمامه ثقيف جمعه محمد34801022422018013
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كلية الطب/جامعة بغداد713.84101.98الخضراء- ثانوية متميزات احيائيامنه عبد هللا عدنان عبد الكريم34811022422018014

كلية العلوم/جامعة االنبار579.8482.83الخضراء- ثانوية متميزات احيائيامنه علي باسم طالب34821022422018015

كلية الطب/جامعة بغداد708.52101.22الخضراء- ثانوية متميزات احيائيامنه عمار ياس خضر34831022422018016

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.8499.26الخضراء- ثانوية متميزات احيائيامنه وضاح خالص رميض34841022422018017

كلية العلوم/جامعة بغداد681.3697.34الخضراء- ثانوية متميزات احيائيانس زيد محمود سلمان34851022422018018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.44100.21الخضراء- ثانوية متميزات احيائيايالف حمدان مروح نهار34861022422018020

كلية العلوم/جامعة النهرين595.8885.13الخضراء- ثانوية متميزات احيائيباهره حسن شكر حميد34871022422018023

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57الخضراء- ثانوية متميزات احيائيبتول خالد احمد ثويني34881022422018024

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.28100.75الخضراء- ثانوية متميزات احيائيبسمه لؤي ودود رشيد34891022422018026

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.5699.08الخضراء- ثانوية متميزات احيائيبسمه معاذ قصي عبد القادر34901022422018027

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.76100.11الخضراء- ثانوية متميزات احيائيبلقيس قدور احمد الثامر34911022422018028

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.6493.81الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتاره محمود عبد هللا محمود34921022422018029

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة562.3680.34الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتبارك باقر عبد خلف34931022422018030

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.6498.23الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتبارك عمر عبد اللطيف طه34941022422018031

كلية الطب/جامعة بغداد711.68101.67الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتبارك قحطان متعب محي34951022422018032

كلية الطب/الجامعة العراقية700.72100.10الخضراء- ثانوية متميزات احيائيتقى عامر سعود عبد34961022422018033

كلية الطب/جامعة بغداد709.36101.34الخضراء- ثانوية متميزات احيائيجنات خالد عبد الكريم خلف34971022422018035

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحفصه وسيم ياس طه34981022422018036

كلية العلوم/جامعة بغداد649.4492.78الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحنين حيدر وفيق اسماعيل34991022422018037

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.44100.63الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحنين عماد علي صليبي35001022422018038

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى608.6886.95الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحنين مهند شهاب أحمد35011022422018039

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.1295.45الخضراء- ثانوية متميزات احيائيحنين نزار سامي كامل35021022422018040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.7698.97الخضراء- ثانوية متميزات احيائيخديجه خالد يوسف علي35031022422018041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.5295.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيدانيه حازم باسم سعيد35041022422018042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.7295.82الخضراء- ثانوية متميزات احيائيدانيه فيصل جاسم محمد35051022422018043

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.6497.95الخضراء- ثانوية متميزات احيائيدعاء صدام سلمان عباس35061022422018044

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.2492.75الخضراء- ثانوية متميزات احيائيديار علي طارق رزوقي35071022422018045

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.2099.60الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرحمة محمود عبد هللا جراد35081022422018046

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.36100.48الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرزان اسامة زكي عبد هللا35091022422018047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.6898.24الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرسل غسان علي سلمان35101022422018048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد705.00100.71الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرفل احمد نعمان ابراهيم35111022422018049

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية642.7691.82الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرفل محمود طالب رشيد35121022422018050

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.4496.63الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرقيه احمد صليبي ضايف35131022422018051

كلية القانون/جامعة بغداد670.8895.84الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرقيه عدنان عبد الباقي جمعه35141022422018052

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين673.9296.27الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرنا عمار ماجد شاكر35151022422018053

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.9278.42الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرند مازن ابراهيم خليل35161022422018055

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.4892.64الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرهيف محمد عبد هللا عبد الكريم35171022422018056

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.92100.56الخضراء- ثانوية متميزات احيائيروان علي اسماعيل ابراهيم35181022422018057

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.8485.69الخضراء- ثانوية متميزات احيائيرياحين احمد عبيد تايه35191022422018059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.8896.98الخضراء- ثانوية متميزات احيائيريم عمر عبد الكريم طعمه35201022422018060
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.2896.61الخضراء- ثانوية متميزات احيائيريم فالح عبد الصمد شريف35211022422018061

كلية الطب/جامعة بغداد709.76101.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء تحسين علي صائب حسين35221022422018062

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.9299.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء سعد نافع حسن35231022422018063

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.60100.80الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء عالء صالح قدوري35241022422018064

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.5693.22الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء علي حسين كريم35251022422018065

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.6096.66الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء محمد حبيب درويش35261022422018066

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية564.5280.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزهراء نبيل جبار هاشم35271022422018067

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزينب فرحان عبطان صبار35281022422018068

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.2899.75الخضراء- ثانوية متميزات احيائيزينه فائز فوزي مصطفى35291022422018069

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0889.01الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسارة خالد رشيد جاسم35301022422018071

كلية العلوم/جامعة بغداد640.1691.45الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسارة سعد منير مجيد35311022422018072

كلية العلوم/جامعة النهرين594.8084.97الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسارة قيس حمدان خضر35321022422018073

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.6099.09الخضراء- ثانوية متميزات احيائيساره احمد مجيد هادي35331022422018075

كلية العلوم/جامعة بغداد648.5292.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيساره عمار ياسين محمد زكي35341022422018076

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.8099.83الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسالي قتيبه عبد الحليم لطيف35351022422018077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل512.9273.27الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسفانه حسين ابراهيم كاظم35361022422018078

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.7297.53الخضراء- ثانوية متميزات احيائيسفانه حسين نوري جليل35371022422018079

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.12100.59الخضراء- ثانوية متميزات احيائيشمس احمد حسين احمد35381022422018082

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.5297.36الخضراء- ثانوية متميزات احيائيشمس حسام الدين عبد اللطيف حسين35391022422018083

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41الخضراء- ثانوية متميزات احيائيشمس محمد صبري عبيد35401022422018085

كلية الطب/جامعة االنبار696.8499.55الخضراء- ثانوية متميزات احيائيشهد عصام احمد عبد هللا35411022422018087

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين632.6090.37الخضراء- ثانوية متميزات احيائيشهد عقيل كامل سعيد35421022422018088

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى621.9288.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيصفا طارق عبد الرضا علوان35431022422018089

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت620.8088.69الخضراء- ثانوية متميزات احيائيضحى سيف سعد عبيد35441022422018090

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.7694.11الخضراء- ثانوية متميزات احيائيطيبه حسام محمود فرج35451022422018091

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين655.6093.66الخضراء- ثانوية متميزات احيائيطيبه مضر باقر حميد35461022422018092

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين665.1295.02الخضراء- ثانوية متميزات احيائيعائشه ضياء مجول فيصل35471022422018093

كلية الطب/جامعة بغداد710.52101.50الخضراء- ثانوية متميزات احيائيغدير يوسف محمد علي جعفر35481022422018095

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية597.1285.30الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه جمال ابراهيم اسماعيل35491022422018096

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية577.4482.49الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه حسين علي سعيد35501022422018097

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.36100.05الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه حيدر ربيع عبد السالم35511022422018098

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.2497.32الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه رفعت احمد الحج35521022422018099

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.7694.11الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه عمر رأفت حمد35531022422018101

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.3299.33الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفاطمه هشام حسن علي35541022422018102

كلية العلوم/جامعة بغداد646.4092.34الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفرح جاسم محمد حسين35551022422018103

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.9285.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفرح نبيل احمد عباس35561022422018104

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة696.9299.56الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفرح نزار عباس محمد35571022422018105

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.7298.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائيفرقان قيس محمد اسماعيل35581022422018106

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24الخضراء- ثانوية متميزات احيائيقبس فراس مد هللا عطيه35591022422018108

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.8899.13الخضراء- ثانوية متميزات احيائيقتيبه عماد غازي مصلح35601022422018109
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد638.0491.15الخضراء- ثانوية متميزات احيائيقمر حيدر قاسم محمد35611022422018110

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0483.72الخضراء- ثانوية متميزات احيائيلونه حارث أحمد راضي35621022422018112

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.8891.70الخضراء- ثانوية متميزات احيائيلينا عماد وناس مفرج35631022422018113

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.9297.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمآب خالد ناصر حسن35641022422018114

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.6890.38الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم احمد عبد الموجود عبد اللطيف35651022422018115

كلية طب االسنان/جامعة الموصل692.6098.94الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم احمد ياسين محمد35661022422018116

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.5697.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم اياد غازي عبد الحميد35671022422018117

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين677.9696.85الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم بسام مداح حسن35681022422018118

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.60100.09الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم حسام عبد الستار عبد الرحمن35691022422018119

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.7291.10الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم خالد ثابت حميد35701022422018120

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.8095.97الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم سعد هاشم حسون35711022422018121

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.4499.06الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم صفاء احمد محمد نجيب35721022422018122

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.5295.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم علي خضير عباس35731022422018123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.3297.33الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم علي عباس حسن35741022422018124

كلية الطب/جامعة النهرين704.60100.66الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم فضاء حسن كاظم35751022422018126

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.92100.27الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم قيصر خليل عريبي35761022422018127

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.8099.40الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم ماهر حميد ماجد35771022422018128

كلية الطب/جامعة النهرين703.68100.53الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم مثنى شهاب احمد35781022422018129

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية583.1683.31الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم محمد تركي فارس35791022422018130

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.1298.30الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم محمد عبد االمير جاسم35801022422018131

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.9299.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم وسام هاشم فالح35811022422018135

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة الكوفة642.8091.83الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم وليد خالد حميد35821022422018136

كلية العلوم/جامعة بغداد618.7688.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمريم يعقوب صباح يعقوب35831022422018137

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.6899.10الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمسرة علي خضير مصطفى35841022422018138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.6097.66الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمالك علي غازي ابراهيم35851022422018139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى608.5286.93الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمالك مهند قاسم شفيق35861022422018140

كلية التمريض/جامعة بغداد671.9295.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمنار محمد فاضل محمد35871022422018142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.7696.82الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمنه عشتار سامي عبد علي35881022422018143

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمنهل عمار شهاب احمد35891022422018144

كلية الطب/جامعة بغداد713.76101.97الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمنى محمد ثامر مطشر35901022422018145

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.5685.22الخضراء- ثانوية متميزات احيائيموج حيدر توفيق حميد35911022422018146

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.1683.74الخضراء- ثانوية متميزات احيائيميار مهند محجن نعمان35921022422018147

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.6494.95الخضراء- ثانوية متميزات احيائيميس محمد صفاء فؤاد35931022422018148

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.9298.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيميس محمد منذر محمد35941022422018149

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0478.72الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا احمد علي محمد35951022422018150

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.3291.90الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا ذو الفقار فائز جودت35961022422018151

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0495.72الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا محمد سهام حامد35971022422018152

كلية العلوم/جامعة النهرين601.6885.95الخضراء- ثانوية متميزات احيائيمينا مصطفى محمد عبد هللا35981022422018153

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.2895.90الخضراء- ثانوية متميزات احيائينادين جاسم ابراهيم جميل35991022422018154

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.6898.53الخضراء- ثانوية متميزات احيائينجوى محمد عباس رميح36001022422018155
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قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.1278.16الخضراء- ثانوية متميزات احيائينهال علي طالب عبود36011022422018156

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.5694.65الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور ثائر فتحي كامل36021022422018157

كلية التمريض/جامعة بغداد667.7695.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور ثامر شيحان عبود36031022422018158

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.3285.47الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور حسن فليح حسن36041022422018159

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.2096.46الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور خالد عبد حسين36051022422018160

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية622.6088.94الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور سلوان عالء الدين موسى36061022422018161

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.5284.50الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور علي وهاب احمد36071022422018162

كلية الصيدلة/جامعة تكريت688.7698.39الخضراء- ثانوية متميزات احيائينور محمد فاروق عبد الحميد36081022422018163

كلية الطب/الجامعة العراقية700.84100.12الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهاجر احمد يوسف يعقوب36091022422018165

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.6099.09الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهاجر عمر عبد العزيز فليح36101022422018166

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.7697.68الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهبه اركان سعيد خطاب36111022422018167

كلية الطب/جامعة بغداد709.92101.42الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهبه هللا حمودي شاكر حمودي36121022422018168

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية642.2091.74الخضراء- ثانوية متميزات احيائيهند عبد الجبار عاصف ناصر36131022422018169

كلية العلوم/جامعة بغداد636.9690.99الخضراء- ثانوية متميزات احيائيود ليث عبد الودود عبد الحافظ36141022422018170

كلية الحقوق/جامعة النهرين607.6486.81الخضراء- ثانوية متميزات احيائييسر عمر طه محسن36151022422018171

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.8080.83الخضراء- ثانوية متميزات احيائييقين مزهر عبد الهادي عبد هللا36161022422018172

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيأنسام عامر جاسم محمد36171022422019004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيآيه جبار خضير احمد36181022422019005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيابرار فراس فليح حسن36191022422019006

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية االنفال للبناتاحيائياستبرق رعد احمد كركي36201022422019008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية االنفال للبناتاحيائياالء علي هادي مصلح36211022422019013

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية االنفال للبناتاحيائياالء مفيد جبر نعمان36221022422019015

كلية التمريض/جامعة تكريت652.0093.14اعدادية االنفال للبناتاحيائياماني كاظم امين طه36231022422019020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيامل حيدر حسين طه36241022422019021

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيايالف موسى احمد نايف36251022422019025

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.0093.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيايمان ابراهيم اسماعيل حمد36261022422019026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيايه جميل سامي محمد36271022422019028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيايه محمود عمر فيصل سريسح36281022422019029

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت491.0070.14اعدادية االنفال للبناتاحيائياية نافع محمود سلمان36291022422019030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيبان ثائر داود سلمان36301022422019031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيبسمه مزهر عبد الهادي عبد هللا36311022422019034

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك احمد عبد حمد36321022422019035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك جبار خضير احمد36331022422019036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك عمر مجيد حميد36341022422019037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك مثال محمد فاضل36351022422019039

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيجنات احمد محمود محمد36361022422019045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيحوراء خالد عبد هللا حمادي36371022422019046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيداليا مثنى جميل حمزه36381022422019050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيدانيه مهدي صالح عالوي36391022422019052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيدعاء عباس ابراهيم محمود36401022422019054
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيدينا عمران احمد خضير36411022422019058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيرايان نشوان محمد حسين36421022422019064

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيرسل احمد جاسم حمادي36431022422019068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيرنا محمد اسماعيل حسن36441022422019072

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيريام عباس فاضل مطلوب36451022422019073

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيريان ثامر كامل علوان36461022422019075

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيريهام نائل نزار عبد العزيز36471022422019076

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيزمرد حسين محمد عباس36481022422019077

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيزهراء نبيل عباس محمود36491022422019080

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينب خالد داود حمد36501022422019081

كلية العلوم/جامعة النهرين611.0087.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينب شامل عبد هللا فيصل36511022422019082

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينة عماد عبود احمد36521022422019084

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينه احمد عبد الوهاب ياسين36531022422019085

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينه ثامر محمود حسين36541022422019086

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينه حامد محسن علوان36551022422019087

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينه فائق توفيق سويدان36561022422019088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيسجى فراس محمد عويد36571022422019092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0069.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيسهاد كريم محمد سعيد36581022422019095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيسيدار اكرم حسين علي36591022422019096

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيشهد احمد محمد صالح36601022422019098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيشهد عمار حمد شهاب36611022422019099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيشهالء صالح لطيف صالح36621022422019102

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى575.0082.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيصفا كاسب اسود جاسم36631022422019105

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيضحى علي حسين عبد36641022422019106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيطيبه رسول عداي حميد36651022422019109

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيطيبه ستار خليل ابراهيم36661022422019110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت579.0082.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيطيبه محمد كريم جواد36671022422019113

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيعائشه جمال عزيز فرحان36681022422019115

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيعائشه عالء عبد هللا نجم36691022422019118

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيعائشه مدحت سالمه عبد المجيد36701022422019119

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيعزيزه رشاد عبد الزهره ياسين36711022422019121

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيغاده رعد علي جاسم36721022422019122

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيغفران محمد حسين علوان36731022422019124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه ضياء احمد رشيد36741022422019125

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه انيس غازي مطر36751022422019127

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه فاضل ريحان غضبان36761022422019131

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه كريم عباس فزع36771022422019132

كلية العلوم/جامعة النهرين647.0092.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيالرى وسام سامي محيسن36781022422019133

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيالنه اياد حسين نامدار36791022422019134

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيلمى محمود صكبان عريبي36801022422019135
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كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيمارية باسم عباس حسن36811022422019137

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين555.0079.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم اسماعيل خضير ثميل36821022422019141

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم جاسم محمد محمود36831022422019142

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم سالم داود سلمان36841022422019144

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم شاكر حسن ياسين36851022422019145

كلية العلوم/جامعة ديالى571.0081.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم طه محمود علي36861022422019146

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم عارف حسن محمود36871022422019147

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم عمر جاسم محمد36881022422019149

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيموده خالد خلف غريب36891022422019152

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيموده محمد صباح حسون36901022422019153

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيميس عبد القادر حاتم علي36911022422019155

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين552.0078.86اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ احمد قاسم جابر36921022422019158

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ حيدر مهدي سلمان36931022422019159

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ صالح مهدي جواد36941022422019160

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ هيثم جمعه حمود36951022422019162

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ ياسين محمد سكران36961022422019163

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية االنفال للبناتاحيائيندى خالد ابراهيم نصيف36971022422019164

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية االنفال للبناتاحيائينور الهدى عدي صبار شعالن36981022422019171

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية االنفال للبناتاحيائينور الهدى محمد حمود محيسن36991022422019173

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيهاجر رعد كاظم مصلح37001022422019180

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيهاجر عبد المجيد حميد عبد37011022422019182

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43اعدادية االنفال للبناتاحيائيهاجر محمود حسن احمد37021022422019187

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية االنفال للبناتاحيائيهدى حسين علي ابراهيم37031022422019188

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية االنفال للبناتاحيائيهدى فالح فتيخان سهيل37041022422019189

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية االنفال للبناتاحيائيياسمين منير رشيد علوان37051022422019195

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية االنفال للبناتاحيائييسر جاسم محمد بريج37061022422019196

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية النضال للبناتاحيائياستبرق عصام عدنان عبود37071022422020001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية النضال للبناتاحيائيالوفاء عماد عبد الكريم عبود37081022422020003

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية النضال للبناتاحيائيآمنه اثير ابراهيم محمد37091022422020004

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية النضال للبناتاحيائياية احمد جليل حسين37101022422020006

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى635.0090.71ثانوية النضال للبناتاحيائياية احمد سعيد محمد37111022422020007

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية النضال للبناتاحيائياية مصطفى عبد الحميد قاسم37121022422020008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية النضال للبناتاحيائيايالف فائز تركي عباده37131022422020009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء عالء عبد الحسين رضا37141022422020010

كلية الزراعة/جامعة تكريت425.0060.71ثانوية النضال للبناتاحيائيخديجة طالب شهاب احمد37151022422020011

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية النضال للبناتاحيائيدانية اياد رزاق علي37161022422020012

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86ثانوية النضال للبناتاحيائيدانية محمد عبد العزيز محمد رضا37171022422020014

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية النضال للبناتاحيائيدينا وليد جسام هومي37181022422020015

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0081.14ثانوية النضال للبناتاحيائيرحمة نامس احمد مطرود37191022422020016

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية النضال للبناتاحيائيرند اسامة صالح مهدي37201022422020019
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية النضال للبناتاحيائيرند نصيف غني نصيف37211022422020020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية النضال للبناتاحيائيروان محمد حوجي هاشم37221022422020022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء وليد خالد حمدان37231022422020025

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب حميد مسلم سبتي37241022422020027

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية النضال للبناتاحيائيزينة حازم نامق عبد الفتاح37251022422020028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية النضال للبناتاحيائيشدن شاهين عزيز رشيد37261022422020031

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية النضال للبناتاحيائيشمس فراس محمد عبد الرزاق37271022422020034

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية النضال للبناتاحيائيشهد جمال عبد الدايم احمد37281022422020036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية النضال للبناتاحيائيغفران محمد كريم علي37291022422020038

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمة قاسم جبار لفته37301022422020040

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71ثانوية النضال للبناتاحيائيفرح اديب جادر حسين37311022422020041

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29ثانوية النضال للبناتاحيائيكوثر يحيى عبد مطشر37321022422020044

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86ثانوية النضال للبناتاحيائيليال احمد حسن عبد الكريم37331022422020046

كلية التمريض/جامعة الكوفة664.0094.86ثانوية النضال للبناتاحيائيمرام حيدر محمد حسن عبد الحسين37341022422020047

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة543.0077.57ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم فاضل عبد الخالق محمد37351022422020048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية النضال للبناتاحيائيمالك طارق حوجي هاشم37361022422020050

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية النضال للبناتاحيائيمنار علي ابراهيم محمد37371022422020051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى613.0087.57ثانوية النضال للبناتاحيائيميادة مزهر عبد الرحمن نعمان37381022422020052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية النضال للبناتاحيائيميالد لؤي قاسم عبد علي37391022422020053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية النضال للبناتاحيائيمينا حيدر عدنان مهدي37401022422020054

كلية االثار/جامعة الموصل463.0066.14ثانوية النضال للبناتاحيائيهبة قحطان محمد عدنان عزيز37411022422020058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43ثانوية النضال للبناتاحيائيهدى رعد كاظم جواد37421022422020059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية النضال للبناتاحيائيوند رافد مجيد لفته37431022422020060

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الرحمن للبناتاحيائيابتسام عقيل هاشم موسى37441022422021001

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائياروى محمد كاطع حسين37451022422021003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيازهار عدي جبار ابراهيم37461022422021004

كلية التمريض/جامعة تكريت654.0093.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائياسراء محمد قاسم شاكر37471022422021005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيامنه اياد نجم عبد هللا37481022422021006

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.0098.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايمان هادي جاسب مرعب37491022422021008

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايه سعد عبد االله حسين37501022422021009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايه عبد هللا سيد حبيب37511022422021010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيبنين عادل جلوب عاتي37521022422021017

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتبارك حازم عبد حسن37531022422021020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتبارك ستار جبار كاطع37541022422021022

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.0088.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتقوى حسن عبد علي حسين37551022422021023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتقى جبار كريم جبار37561022422021024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتقى صاحب عوده مناتي37571022422021025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائيرفل جبار جلوب جبر37581022422021035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيرقيه رياض موسى عبيد37591022422021036

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائيرقيه عدي عبد هللا ياسر37601022422021037
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيروان عبد الرزاق عبد الرضا كاظم37611022422021042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء حيدر عالوي مجيد37621022422021045

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء داود سلمان كريم37631022422021047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء كاظم معصي عبد الحسين37641022422021049

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين556.0079.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزينب خلف مال هللا حسن37651022422021051

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل عزيز37661022422021053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم624.0089.14اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزينب محمد علي عليوي37671022422021054

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيساره سيف جمال قاسم37681022422021055

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الرحمن للبناتاحيائيسجى فاضل ثجيل طبيخ37691022422021058

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائيشكران حسن عبد حمود37701022422021060

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية الرحمن للبناتاحيائيصفا مهند كاظم غانم37711022422021063

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيغاده احمد كاظم مهدي37721022422021066

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين679.0097.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيغيد رائد عبد هللا جاسم37731022422021069

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه احسان عالء محمد37741022422021070

كلية القانون/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه زكي لفته صباح37751022422021072

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه عادل شرهان راضي37761022422021074

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي عبد الرضا عطيه37771022422021075

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه مصطفى حمدي حمودي37781022422021077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه مهند شرار حبيب37791022422021078

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه نبيل حمود حطاب37801022422021079

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الرحمن للبناتاحيائيكوثر علي فاضل الزم37811022422021080

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم حسين ابراهيم بريسم37821022422021084

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم حيدر صادق ناجي37831022422021085

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم سعدي كريم كاظم37841022422021086

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمالك حسين نعمه دبيش37851022422021091

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائيميس زيدان خلف سلطان37861022422021096

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائينبأ عقيل قادر نعمه37871022422021101

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائينبأ فائق علي طراد37881022422021102

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائينرجس علي صاحب جاسب37891022422021105

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور الزهراء صباح قاسم خلف37901022422021107

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين548.0078.29اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور الهدى سعد حسين امين37911022422021108

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائيهدى جعفر سلمان الطيف37921022422021113

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الرحمن للبناتاحيائيهدى صفاء حسين قاسم37931022422021114

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الرحمن للبناتاحيائييسر عبد هللا محمد فزع37941022422021115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية االيالف للبناتاحيائياساور عادل محمد عباس37951022422022001

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية االيالف للبناتاحيائيتقى اياد هالل حسين37961022422022003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية االيالف للبناتاحيائيدينا محمد عبد حميد37971022422022005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية االيالف للبناتاحيائيرند حامد ساهي شمخي37981022422022006

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0072.57ثانوية االيالف للبناتاحيائيزهراء علي محسن سحور37991022422022009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29ثانوية االيالف للبناتاحيائيزينب محمد فرهود مكي38001022422022011
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية االيالف للبناتاحيائيسجى امير جبار عكله38011022422022014

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية االيالف للبناتاحيائيسراء مسلم فاضل عباس38021022422022016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم628.0089.71ثانوية االيالف للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسم عطيه38031022422022020

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية االيالف للبناتاحيائيمالك باسم عوده لطيف38041022422022022

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية االيالف للبناتاحيائينجوى زيد خضر جاسم38051022422022023

كلية العلوم/جامعة بابل584.0083.43ثانوية الوثبة للبناتاحيائيآمنه فالح كاظم عبد38061022422023001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية الوثبة للبناتاحيائيانس عادل عطشان شبيب38071022422023003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الوثبة للبناتاحيائيبان عماد سلمان صالح38081022422023006

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرقيه اياد غالم حسين محمود38091022422023016

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيزهراء حسن ناصر حسين38101022422023019

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيزهراء علي شاكر جواد38111022422023021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيزينب عدي قحطان رسن38121022422023025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الوثبة للبناتاحيائيساره ايهاب ابراهيم خليل38131022422023026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية الوثبة للبناتاحيائيسفانه وليد حسن محمد38141022422023027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الوثبة للبناتاحيائيسكينه اركان جميل شهاب38151022422023028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الوثبة للبناتاحيائيسلوى يوسف رحمن محمد38161022422023029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية الوثبة للبناتاحيائيفاطمه عدنان قحطان محي38171022422023040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيفرح قصي فالح عبد38181022422023042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الوثبة للبناتاحيائيقبس منتصر كاظم سعيد38191022422023043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمريم نزيه سليم سهيل38201022422023046

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمالك صباح جواد كاظم38211022422023047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمي منعم جواد خلف38221022422023049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الوثبة للبناتاحيائينبأ تحسين علي كاظم38231022422023051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الوثبة للبناتاحيائينور محمد مال هللا عباس38241022422023054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية الوثبة للبناتاحيائيهيام حيدر سامي عبد الزهره38251022422023055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الوثبة للبناتاحيائيياسمين قحطان خلف جاسم38261022422023058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيابرار ياسر طارش شتال38271022422024001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيتبارك غانم علي ابراهيم38281022422024007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيتقوى مهدي نعيم كريم38291022422024008

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيرغد نمير يحيى حميد38301022422024012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزهراء عبود كريم عبود38311022422024016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزينب رضا حسين زين العابدين38321022422024017

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزينب صادق لفته عباس38331022422024019

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم515.0073.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزينب محمد علي احمد38341022422024020

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0093.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيسجى محمد جبار هداد38351022422024021

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيسما محمد عبدالساده عبد38361022422024023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيغدير عصام حسن علي38371022422024025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمه اثير كامل خليفه38381022422024027

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت573.0081.86ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمه عمار جواد برهان38391022422024029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمه عمار عبد الكريم جعفر38401022422024030
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كلية الحقوق/جامعة النهرين611.0087.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمه يحيى كاظم هدالن38411022422024032

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفرح هيثم حمود ضاحي38421022422024034

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيمروه حيدر فاهم اسماعيل38431022422024035

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيمريم زهير جبار محمود38441022422024036

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائييقين خليل فاضل علي38451022422024050

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الحكمة للبناتاحيائيأسماء لؤي خالد رشيد38461022422025001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيامنه انمار تمام خضر38471022422025005

كلية اآلداب/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية الحكمة للبناتاحيائيايات حيدر عبد األمير عباس38481022422025006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيايات عبد الرضا عباس منصور38491022422025007

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيايمان خير هللا إبراهيم سلمان38501022422025008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29ثانوية الحكمة للبناتاحيائيايه وسام عبد األمير عبد الرزاق38511022422025009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبتول وسام عبد الرضا سعيد38521022422025010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0067.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيتبارك مصطفى خميس داود38531022422025013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرؤى إبراهيم عبد الجبار سلوم38541022422025015

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرانيا عدي عبد الوهاب يوسف38551022422025016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية640.0091.43ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرانيا علي اسماعيل ابراهيم38561022422025017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرسل علي عماش حمو38571022422025018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرنده عماد عبد هنيس38581022422025020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزهراء سالم حميد علي38591022422025023

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينب احمد حسن داود38601022422025026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الحكمة للبناتاحيائيصفا كاظم محسن هاشم38611022422025031

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0082.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيطيبه رائد كاظم عبد الكريم38621022422025032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الحكمة للبناتاحيائيعذراء باسم عبد الحسن جابر38631022422025033

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية الحكمة للبناتاحيائيغدير حسين هادي سعدون38641022422025034

كلية العلوم/جامعة النهرين665.0095.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيغسق اياد حميد كريم38651022422025036

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الرحمن جواد38661022422025037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد المحسن جاسم حسن38671022422025038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الحكمة للبناتاحيائيلينه عباس مري كاظم38681022422025044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الحكمة للبناتاحيائيميالد منعم غالب غربي38691022422025048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية الحكمة للبناتاحيائيميمونه عبد الخالق عبد الرحمن عياش38701022422025049

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية الحكمة للبناتاحيائينور الهدى حسين علي عباس38711022422025050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية الحكمة للبناتاحيائييقين عبد الرحمن محمود عبد هللا38721022422025054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة606.0086.57اعدادية الحضارة للبناتاحيائياحالم صفاء شاكر رشيد38731022422026002

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية الحضارة للبناتاحيائياديان عباس محمد مهدي38741022422026003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الحضارة للبناتاحيائيانفال خالد احمد اسماعيل38751022422026011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيايه خلف عبيد كواد38761022422026013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446.0063.71اعدادية الحضارة للبناتاحيائيايمان فالح سلطان حسين38771022422026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية الحضارة للبناتاحيائيبراء اسماعيل خليف عفو38781022422026019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيبلقيس اكرم حردان نواف38791022422026020

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيرانيه حسين علي ياسين38801022422026026
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية الحضارة للبناتاحيائيرجاء مجيد حسن اسماعيل38811022422026027

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائيرسل احمد صباح سالم38821022422026028

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية629.0089.86اعدادية الحضارة للبناتاحيائيرقية زياد علي مطر38831022422026030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية الحضارة للبناتاحيائيرقية كاظم علي فزع38841022422026031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيزينب سليمان علي عبد38851022422026034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة443.0063.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيسندس علي ستار عبود38861022422026042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيشمم حكمت عبيد مصلح38871022422026043

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الحضارة للبناتاحيائيشهد هيثم عدنان علوان38881022422026044

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الحضارة للبناتاحيائيشيماء قاسم عبيد مصلح38891022422026047

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الحضارة للبناتاحيائيشيماء محمد عبد هللا محمود38901022422026048

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيصفاء يوسف منجل شاهين38911022422026049

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الحضارة للبناتاحيائيطيبة حميد جياد كاظم38921022422026050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية478.0068.29اعدادية الحضارة للبناتاحيائيغسق احمد صباح سالم38931022422026058

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الحضارة للبناتاحيائيليلى جمعة عبود خلف38941022422026069

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الحضارة للبناتاحيائيمريم العذراء واثق حسين علي38951022422026071

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية الحضارة للبناتاحيائيمها حسين نهار عكلة38961022422026076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الحضارة للبناتاحيائينبأ ناطق علوان فياض38971022422026078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية الحضارة للبناتاحيائينور الهدى سرود محمود علي38981022422026081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الحضارة للبناتاحيائيهبة محمد زامل رشيد38991022422026086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الحضارة للبناتاحيائيهديل محمود عبود شرموخ39001022422026087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياالء حسين محمد خلف39011022422027003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيبشائر محمد ريحان عبد39021022422027009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيبشائر محمد متعب محمد39031022422027010

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيتبارك احمد كاظم احمد39041022422027012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيتبارك حارث عبود كزبور39051022422027013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة655.0093.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيتبارك حسن عباس خضير39061022422027014

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيخديجه علي صالح حسين39071022422027025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيدعاء حسان حميد حسين39081022422027029

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل546.0078.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرحاب عيسى هادي حميد39091022422027034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرسل عدنان فاضل عباس39101022422027039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرفل عالء نصر هللا شهاب39111022422027041

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرقية احمد جميل سهيل39121022422027043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيروان عامر عبد الحسن نصار39131022422027046

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0081.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيروز عمر محمد اسماعيل39141022422027047

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيروعة فاضل حسين علي39151022422027048

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيريام ريحان حماد دلي39161022422027050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيزبيدة مهدي نوار احمد39171022422027053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيساره عدنان محمد عبد39181022422027062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسجى حسين عياش عباس39191022422027067

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسمر محمد عباس ابراهيم39201022422027071
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيشجن ناهض كريم جواد39211022422027074

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيشهد شهاب احمد ناصر39221022422027077

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيشيماء ثامر كامل محمد39231022422027082

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة644.0092.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيصبا محمد حامد دهر39241022422027084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيصفا عثمان فزع فرحان39251022422027086

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه ثائر محمود نصيف39261022422027104

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه علي حسين مضعن39271022422027105

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة503.0071.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه علي عباس علي39281022422027106

كلية العلوم/جامعة النهرين616.0088.00اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفرح حكمت هادي علي39291022422027107

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمنار خضر محمود حسين39301022422027119

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيناديه عطوان عبد هللا خميس39311022422027120

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينبأ كريم خلف عبد هللا39321022422027125

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينمارق فاضل عبد هللا عوده39331022422027126

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينور ناظم عبد الفتاح ابراهيم39341022422027132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة683.0097.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينورة فالح ابراهيم علي39351022422027133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهاجر مشتاق كاظم محمد39361022422027137

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهمسه رائد عبد الرحمن خلف39371022422027141

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهناء احمد خلف جاسم39381022422027142

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيآصال مثنى عبد الكريم جسام39391022422028001

كلية الطب/جامعة نينوى695.0099.29اعدادية البطولة للبناتاحيائياساور علي محمود فارس39401022422028007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية البطولة للبناتاحيائياستبرق علي كزار شالل39411022422028009

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية البطولة للبناتاحيائياستبرق محمد غنام فارس39421022422028010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيأميمه ثائر كريم اسماعيل39431022422028022

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية البطولة للبناتاحيائيايه محمد جمال حميد39441022422028030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيبتول ظافر محمد جمعه39451022422028032

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيبشرى حافظ ياسين حسين39461022422028037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك حامد سعيد مخلف39471022422028038

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك داود عزيز سبتي39481022422028040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك سالم محمود مهدي39491022422028041

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك صادق موسى غريب39501022422028042

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم خلف محمد39511022422028044

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك علي رشيد عايد39521022422028045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيتماره حيدر حمزه كيطان39531022422028053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية البطولة للبناتاحيائيحنين علي جبار عبد39541022422028059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيحنين علي ماجد بريس39551022422028061

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيخديجه محمد خلف زغير39561022422028063

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية البطولة للبناتاحيائيدعاء زياد حسين عجاج39571022422028064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيدعاء محمد عزاوي احمد39581022422028065

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيدنيا حسين كربول حسين39591022422028067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية البطولة للبناتاحيائيدنيا محمد عبد هللا محمد39601022422028068
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيرحمه عدنان برغش عبد39611022422028071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيرحمه علي مقبل علي39621022422028072

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيردينه حسن عبود احمد39631022422028074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية البطولة للبناتاحيائيرنا ثامر هايس حسين39641022422028079

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيريام عماد طه علي39651022422028081

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيزهراء سمير مهدي ابراهيم39661022422028090

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيزهراء عادل حمد احمد39671022422028091

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيزهراء محمد موالن احمد39681022422028095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية البطولة للبناتاحيائيزينب غني محمد عثمان39691022422028097

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية581.0083.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيساره رياض محمود عواد39701022422028101

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة681.0097.29اعدادية البطولة للبناتاحيائيساره عالء شكر محمود39711022422028103

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية البطولة للبناتاحيائيساره محمد فهد علي39721022422028104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية البطولة للبناتاحيائيسجى سعد حبيب كذه39731022422028107

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيسجى ضياء صبار جبر39741022422028108

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيسجى محمد حسين علي39751022422028109

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم638.0091.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيسما سعدون عبد اللطيف توفيق39761022422028115

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيسماء طارق حاتم عبد هللا39771022422028116

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيسميه سليمان عساف رحال39781022422028119

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية البطولة للبناتاحيائيشيرين انور جمعه دردوح39791022422028126

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيشيماء محمد محمود ارزيج39801022422028127

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيطيبه حيدر حمزه كيطان39811022422028135

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيطيبه علي عبد االمير طاهر39821022422028137

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيعز سعد عوده لفته39831022422028141

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيغفران ناصر حسين حمادي39841022422028143

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0084.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيفاطمه زهير صالح محمود39851022422028146

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية البطولة للبناتاحيائيكوثر كريم جياد علوان39861022422028152

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية البطولة للبناتاحيائيمروه سالم عبيد جاسم39871022422028153

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0061.57اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم عبد هللا حسين راضي39881022422028159

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيمالك حسين احمد فارس39891022422028161

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية البطولة للبناتاحيائيمنار احمد حسين عبيد39901022422028164

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيمينا محمد مسلط ثويني39911022422028165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية البطولة للبناتاحيائينبأ احمد صالح عبد هللا39921022422028166

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية البطولة للبناتاحيائينبأ عدنان مهدي صكر39931022422028170

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية البطولة للبناتاحيائينبأ عمر جليل توفيق39941022422028172

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية البطولة للبناتاحيائينور ضياء ناجي نزال39951022422028180

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية البطولة للبناتاحيائينور عمار كامل حسين39961022422028182

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية البطولة للبناتاحيائيهاجر ماجد مخلف عبد39971022422028188

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية433.0061.86اعدادية البطولة للبناتاحيائيهبه مطلك عثمان ابراهيم39981022422028191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0062.43اعدادية البطولة للبناتاحيائيهدى عباس فاضل ابراهيم39991022422028192

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية البطولة للبناتاحيائيورود حسين كمر مهاوش40001022422028198
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية البطولة للبناتاحيائييمامه احمد خليل ابراهيم40011022422028201

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيأيه حسن خضير علي40021022422029004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية ابي غريب للبناتاحيائياسماء عبد الوهاب عبد فهد40031022422029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية ابي غريب للبناتاحيائياماني حسام داود سلمان40041022422029007

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيامنه ناطق حميد عبيد40051022422029009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيانوار ياسر خضير علوان40061022422029010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيايناس حسين عبد عناد40071022422029012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيتماره حيدر حسين عبد40081022422029019

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيذكرى صفاء جميل صالح40091022422029030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيربى فاضل عبد هللا شكر40101022422029032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرنا رائد عبد رميض40111022422029034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة604.0086.29ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرنده علي تايه عبود40121022422029036

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرواء محمد جميل علوان40131022422029037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442.0063.14ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيزبيده احمد سعيد حسين40141022422029040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيزينب احمد اسماعيل عبد40151022422029044

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيزينب احمد حمد خلف40161022422029045

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيساره رعد سعيد شهيد40171022422029047

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيسلمى عبد الحكيم جابر ابراهيم40181022422029050

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيسهام باسم توفيق جاسم40191022422029054

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيعائشه حسن عبد الحسن مهنا40201022422029063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيفاتن محمد خالد احمد40211022422029065

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيفاطمه ربيع حامد فرحان40221022422029066

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى644.0092.00ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمريم صباح عبد هللا رحيم40231022422029073

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14ثانوية ابي غريب للبناتاحيائينبأ كريم حسين مطلك40241022422029076

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيهاجر طالب نجم عبد هللا40251022422029081

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيهبه فاضل احمد عباس40261022422029082

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيوسن ابراهيم احمد ابراهيم40271022422029084

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية الحارثية للبناتاحيائياصيل قصي مظهر سليم40281022422030002

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية الحارثية للبناتاحيائيالباب حازم جاسم محمد امين40291022422030003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14ثانوية الحارثية للبناتاحيائيديما سنان هشام عز الدين40301022422030007

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية الحارثية للبناتاحيائيرهام حيدر حسن جلوب40311022422030008

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14ثانوية الحارثية للبناتاحيائيزهراء نزار عدنان حميد40321022422030010

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية الحارثية للبناتاحيائيفاطمه علي عجيل عبد المحسن40331022422030015

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية الحارثية للبناتاحيائيمنار عباس عويد مهدي40341022422030020

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية الحارثية للبناتاحيائيميسره هالل علي مجباس40351022422030021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00ثانوية الحارثية للبناتاحيائيمينا غالب مجيد محمد40361022422030022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعداية المعراج للبناتاحيائيآيه احمد حسين ابراهيم40371022422031001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد544.0077.71اعداية المعراج للبناتاحيائيآيه عماد حسن سهيل40381022422031003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعداية المعراج للبناتاحيائياخالص طارق احمد ابراهيم40391022422031004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعداية المعراج للبناتاحيائياسراء كامل عبد هللا ياسين40401022422031007
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد493.0070.43اعداية المعراج للبناتاحيائياالء محمد حمزه محمد40411022422031011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعداية المعراج للبناتاحيائيايه محمد حسين غزال40421022422031022

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0082.43اعداية المعراج للبناتاحيائيايه مزهر ناجي زبار40431022422031023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعداية المعراج للبناتاحيائيبشائر اياد طركي مشرف40441022422031027

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعداية المعراج للبناتاحيائيتجلى عباس احمد حمادي40451022422031035

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71اعداية المعراج للبناتاحيائيتماثيل ابراهيم سالم عماش40461022422031036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29اعداية المعراج للبناتاحيائيحنان سعد هادي خالف40471022422031039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعداية المعراج للبناتاحيائيحنين ميثاق فضل مصلح40481022422031044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29اعداية المعراج للبناتاحيائيداليا يوسف حبيب عناد40491022422031047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعداية المعراج للبناتاحيائيدعاء ماهر بغدادي علي40501022422031050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0064.43اعداية المعراج للبناتاحيائيرجاء جاسم مصطاوي حمادي40511022422031056

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14اعداية المعراج للبناتاحيائيرحاب محمد عبد هللا احمد40521022422031058

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعداية المعراج للبناتاحيائيرسل جمعه احمد عبد40531022422031059

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعداية المعراج للبناتاحيائيزينه سالم رياش حسين40541022422031075

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعداية المعراج للبناتاحيائيسجى شاكر نايف حسون40551022422031084

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0069.29اعداية المعراج للبناتاحيائيسرى زيدان خلف نعمه40561022422031085

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعداية المعراج للبناتاحيائيسرى عبد الرحمن كاظم منصور40571022422031087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار494.0070.57اعداية المعراج للبناتاحيائيسفانه صباح أحمد هراط40581022422031088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0074.43اعداية المعراج للبناتاحيائيشهد حامد علي حسين40591022422031091

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعداية المعراج للبناتاحيائيشيرين ابراهيم حسين غزال40601022422031093

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00اعداية المعراج للبناتاحيائيشيرين فؤاد عبود شهاب40611022422031094

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعداية المعراج للبناتاحيائيصفا علي حسين محمد40621022422031096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعداية المعراج للبناتاحيائيضحى عبد المجيد مصطفى عبد هللا40631022422031097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعداية المعراج للبناتاحيائيضحى نوري احمد حمود40641022422031098

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0081.29اعداية المعراج للبناتاحيائيعائشه وليد حميد فرحان40651022422031105

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعداية المعراج للبناتاحيائيغفران طارق احمد ابراهيم40661022422031109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعداية المعراج للبناتاحيائيفاتن عباس عليوي عبيد40671022422031111

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14اعداية المعراج للبناتاحيائيكوثر عباس جاسم ابراهيم40681022422031119

كلية التمريض/جامعة تكريت651.0093.00اعداية المعراج للبناتاحيائيماريا محمد ابراهيم سلمان40691022422031124

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعداية المعراج للبناتاحيائيمنار عباس محمود حمد40701022422031132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة630.0090.00اعداية المعراج للبناتاحيائيميمونه ثامر عواد برغش40711022422031137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعداية المعراج للبناتاحيائينور سعد هالل علي40721022422031149

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة629.0089.86اعداية المعراج للبناتاحيائيهاجر حسين ابراهيم مصلح40731022422031156

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد626.0089.43اعداية المعراج للبناتاحيائيهبه نجم عبد خلف40741022422031159

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائياالء فاضل هميص حسن40751022422032007

كلية اآلداب/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية فلسطين للبناتاحيائيالغدير مهدي علوان عيسى40761022422032009

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايات مهدي عبد هللا شبوط40771022422032010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايالف احمد شبالوي عباس40781022422032011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايه صادق علي حسن40791022422032012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى590.0084.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايه فالح حسن هادي40801022422032014
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية فلسطين للبناتاحيائيبتول حازم محمد عبد40811022422032015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية فلسطين للبناتاحيائيبنين كاظم موسى جبر40821022422032017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية فلسطين للبناتاحيائيحنين سمير صالح حسن40831022422032020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية فلسطين للبناتاحيائيحوراء اسعد مهدي مجيد40841022422032021

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيرتاج محمد عبد الرسول عرموط40851022422032024

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية فلسطين للبناتاحيائيرسل غانم مجيد شطب40861022422032025

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية فلسطين للبناتاحيائيرهف رعد عبد الكريم خطار40871022422032029

كلية الزراعة/جامعة القادسية422.0060.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيريم صباح عبد الرضا حسن40881022422032030

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزهراء حمدي خضر احمد40891022422032031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزهراء طالب رشيد علي40901022422032034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب علي هادي ياسين40911022422032035

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب فاضل جمعه عويد40921022422032036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى567.0081.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيشمس وسام نصيف جسام40931022422032042

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية فلسطين للبناتاحيائيشهد علي خالد غايب40941022422032043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية فلسطين للبناتاحيائيصفا محمد هاشم مجيد40951022422032045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية فلسطين للبناتاحيائيغدير احمد عيسى شناوه40961022422032047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية فلسطين للبناتاحيائيغفران حسين مهدي ناصر40971022422032049

كلية القانون/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمة موفق مهذول محمد40981022422032051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفرقان ثامر سلمان ابراهيم40991022422032054

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية فلسطين للبناتاحيائيقمر علي حسون جاسم41001022422032055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية فلسطين للبناتاحيائيمريم سعد علي ضاحي41011022422032057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية فلسطين للبناتاحيائيمريم صباح علي هادي41021022422032058

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية فلسطين للبناتاحيائيمالك خالد خزعل توفيق41031022422032061

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29ثانوية فلسطين للبناتاحيائيميسم نذير داخل ظيف41041022422032062

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية فلسطين للبناتاحيائينبا عقيل جاسب جيجان41051022422032064

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيألين لؤي محمد حسن41061022422033001

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية479.0068.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائياديان امير رزاق عباس41071022422033002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء512.0073.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائياديان حسين مجيد صادق41081022422033003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى586.0083.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائياساور سلمان مزبان شناوه41091022422033004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية570.9681.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسراء خالد عباس يحيى41101022422033005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.2098.60اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسماء محمد احمد عبيد41111022422033006

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيالزهراء فراس حمودي دوش41121022422033008

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى665.7695.11اعدادية الرسالة للبناتاحيائياليان عبد الرحيم جبار حسن41131022422033010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.4488.35اعدادية الرسالة للبناتاحيائيآمنه فائز محسن عباس41141022422033011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنه محمد لفته محسن41151022422033012

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنيه رفل احمد رشيد41161022422033014

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.7697.97اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنيه وليد سعدون سليم41171022422033017

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايات احمد عزيز شكاكي41181022422033018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0088.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايات ياسر ضياء مهدي41191022422033020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه خالد جبار تقي41201022422033024
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قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه قيس احمد فرحان41211022422033029

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبتول احمد جبار حسن41221022422033032

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبنين ستار جبار حسن41231022422033034

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتارا احمد عبد االله قاسم41241022422033036

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتاره حسن ماجد عبد الرحمن41251022422033037

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك اكرم عبد الستار داغر41261022422033038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين639.0091.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك خليل جاسم حمادي41271022422033039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك صعب ناجي عبود41281022422033040

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى حسين عبد الوهاب توفيق41291022422033042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى رعد شاكر محمود41301022422033043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.8885.27اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى عامر ثامر حسن41311022422033044

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.7696.97اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى عباس عطيه مطر41321022422033045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى فاضل انور مبارك41331022422033046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتمارا ثائر رعد عبد هللا41341022422033047

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيجمانه صادق كاظم تعبان41351022422033049

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيجهاد اوس فاضل حسين41361022422033052

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0489.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه احمد حسين علوان41371022422033057

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين660.4494.35اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه احمد مولود عبد الهادي41381022422033058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه انيس خليل ابراهيم41391022422033059

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.4896.35اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه حسن علي مهدي41401022422033060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه عالء فاروق احمد41411022422033062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه فراس يونس محسن41421022422033063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيديما محمد ثامر عطا41431022422033064

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.2094.46اعدادية الرسالة للبناتاحيائيديمه سعيد عباس احمد41441022422033066

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0481.15اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرؤى غسان شاكر محمد41451022422033068

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرؤى محمد قاسم محمد41461022422033069

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرانيه صباح درع حسين41471022422033070

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية645.4092.20اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرباب وليد عزيز ابراهيم41481022422033071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار526.0075.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه احمد محمد حسن عليوي41491022422033074

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرفل ميثم ذاري علوان41501022422033078

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرقيه علي عدنان عبد الحميد41511022422033080

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرقيه ماجد غدير مايح41521022422033081

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان احمد صالح سلمان41531022422033083

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى443.0063.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان خالد عبد الكريم صبري41541022422033085

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان صالح بدر رضا41551022422033086

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريا فراس ابراهيم علي41561022422033090

كلية التمريض/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريتاج علي محمد حمودي41571022422033092

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.6898.53اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم حاتم فخري شقي41581022422033093

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم زيد صاحب حسن41591022422033094

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية654.0093.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم فوزي ابراهيم احمد41601022422033096
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كلية االعالم/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريهام عبد هللا رحيم محمود41611022422033097

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0895.30اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزبيده حارث انور سعيد41621022422033098

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء احمد رحمه محمد41631022422033099

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.9269.42اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء صفاء كمال عبد الكريم41641022422033101

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم516.6473.81اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار هاشم داود41651022422033102

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.4898.64اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم فاضل عباس41661022422033103

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم محمود احمد41671022422033104

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عالء احمد عبد علي41681022422033105

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهره عبد االمير مصلح حمد41691022422033106

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.9297.13اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب علي موسى رضا41701022422033110

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية666.0095.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب كفاح فاضل علي41711022422033111

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب محمد علي عليوي41721022422033112

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه حاتم عبد الكريم جواد41731022422033113

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه حيدر عبد اللطيف عبد الجبار41741022422033114

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد632.8490.41اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه عصام عبد الحليم محمد لطيف41751022422033115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره جمال ابو الخير خليل41761022422033117

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره حمدي ابراهيم احمد41771022422033118

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء621.0088.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره حيدر احمد حسن41781022422033119

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره عباس فاضل حسن41791022422033120

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره عالء عبد حسين41801022422033121

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره لقمان قدري ابراهيم41811022422033123

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره نعيم عبد االمير عبيد41821022422033124

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره وليد خليل ابراهيم41831022422033125

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسبأ جمعه عبد الغني سعود41841022422033127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسبأ وليد عبد حسين41851022422033129

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسجى هاني قاسم يحيى41861022422033131

كلية طب االسنان/جامعة بغداد697.0099.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسرى مثنى مصطفى عبد الوهاب41871022422033134

كلية طب االسنان/جامعة بغداد700.00100.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسما اثير ابراهيم محمد41881022422033135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين649.5292.79اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسما محمد خالد سلمان فاضل41891022422033138

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسما نبيل سلمان اسماعيل41901022422033139

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسماره محمد جبار رشم41911022422033140

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسهى خالد غزاي عطيه41921022422033141

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس ايمن حسن عبد اللطيف41931022422033142

كلية العلوم/جامعة بغداد641.6091.66اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس عالء عبد االمير حمادي41941022422033143

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس ياسر عبد القادر محمود41951022422033144

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد احمد عبد الحافظ شهاب41961022422033145

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد حاتم محسن صيهود41971022422033146

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصبا صباح لفته عباس41981022422033149

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيضحى احمد كاظم مهدي41991022422033151

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيضحى سيف علي محمود42001022422033152
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيضي قاسم جوده راهي42011022422033153

كلية الطب/جامعة االنبار696.6099.51اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبه اسامه جمال الدين عباس42021022422033154

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبه ماجد غدير مايح42031022422033156

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم650.0092.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعائشه احمد خليل احمد42041022422033157

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعائشه محمد هدايت رشيد42051022422033158

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعال عقيل زيدان ملوح42061022422033159

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعال علي حسين علي42071022422033160

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغدير احمد عبد الواحد حمودي42081022422033161

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغدير قاسم مجيد احمد42091022422033163

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.52100.22اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه احمد قاسم علي42101022422033164

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه توفيق مظلوم حسن42111022422033165

كلية التمريض/جامعة بغداد680.2897.18اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد الصاحب عباس42121022422033166

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عباس محمد42131022422033167

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0890.87اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي42141022422033168

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه علي كريم حسين42151022422033169

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى561.3280.19اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه نبيل عواد سعد42161022422033172

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.6497.09اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه هاني عبود روضان42171022422033173

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفداء غالب عبد خير هللا42181022422033174

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرقان علي محمد خضير42191022422033179

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيقمر كاظم علوان خلف42201022422033180

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم اياد علي عبد الرزاق42211022422033183

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم حيدر سعد خضر42221022422033184

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.92100.42اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم سامي جاسم حسن42231022422033188

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم سعد طعمه عواد42241022422033189

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم صبيح كعيد عوده42251022422033190

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم طالب خفيف عبيد42261022422033191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عامر غني محمد42271022422033192

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم علي اسماعيل ابراهيم42281022422033193

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم علي عدنان عبد الحميد42291022422033194

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم606.0086.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عيسى عياش حسين42301022422033195

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم قصي عباس عبد هللا42311022422033196

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم ليث علي اسماعيل42321022422033198

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم محمد حسون علي42331022422033200

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم ودود مزاحم محمود42341022422033201

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم يعرب عبد الكريم حسن42351022422033202

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمسك اياد علي عبد الكريم42361022422033203

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية641.0891.58اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك احمد حاجم مهنا42371022422033204

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيملك زياد طارق عبد الواحد42381022422033205

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنة هللا احسان علي مزعل42391022422033207

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنة هللا ميثم حبيب سبهان42401022422033208
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا جبار ارحيم خميس42411022422033210

كلية اآلداب/الجامعة العراقية511.0073.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا سامح كاظم علي42421022422033211

كلية الصيدلة/جامعة الموصل689.0098.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا عمار حليم طالب42431022422033212

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا كامل امين هاشم42441022422033213

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة بابل683.0097.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا مصطفى حسين عبد الهادي42451022422033214

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينه عبد الحكيم فرج عاصي42461022422033215

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.8484.26اعدادية الرسالة للبناتاحيائينادين عمار جبار علوان42471022422033216

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائينبأ اسامه عبد االمير احمد42481022422033217

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الرسالة للبناتاحيائينبأ محمد دهام احمد42491022422033218

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء558.2079.74اعدادية الرسالة للبناتاحيائينجوى علي موسى صادق42501022422033219

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائينرجس احمد لطيف شلتاغ42511022422033220

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائينرمين خضر مرزوق حسين42521022422033221

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور احمد عبد القادر عبد الرزاق42531022422033223

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة470.0067.14اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى حسين كاظم العيبي42541022422033224

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى وسام علي حسن42551022422033226

كلية الصيدلة/جامعة بغداد703.00100.43اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى يوسف عبد الرحيم حسين42561022422033227

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور محمد قاسم عبد الغفور42571022422033228

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهاجر حمودي شاكر حمودي42581022422033229

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهاجر علي محمد ظاهر42591022422033230

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهبه خليل سالم اسماعيل42601022422033233

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهبه علي محمد مجيد42611022422033234

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهدى صادق عكار عبود42621022422033235

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهدى عماد علي كاظم42631022422033236

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.7681.54اعدادية الرسالة للبناتاحيائييقين احمد صالح مهاوي42641022422033240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيآن رائد جابر عبد الكريم42651022422034001

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية المأمون للبناتاحيائياسراء محمد بدري عبد السالم42661022422034005

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية المأمون للبناتاحيائياميمه ابراهيم شهاب احمد42671022422034008

كلية العلوم/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه مثنى سلمان داود42681022422034009

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيتبارك عبد الحكيم جاسم محمد42691022422034011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيديمة مصطفى ابراهيم سلمان42701022422034017

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيراما عقيل محمد موسى42711022422034018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيرسل مثال طالب مرعي42721022422034020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيرقيه عامر عبد الكريم طعمه42731022422034022

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0072.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيرنده رعد عبد الستار عبد الجبار42741022422034025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيروان عادل قدوري جبير42751022422034026

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيروز عدنان حسين علي42761022422034027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيريم احسان صادق عبد الغني42771022422034028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء حيدر صاحب ابراهيم42781022422034029

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء ريسان هادي علي42791022422034030

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينه سعدي محمد ظاهر42801022422034032

154 من 107صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيسالي عمار علي احمد42811022422034034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57ثانوية المأمون للبناتاحيائيسجى فاضل محمد سعيد42821022422034035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيسما رافع محمود عباس42831022422034036

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة502.0071.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيشمس عبد جمعه محمد42841022422034037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية587.0083.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيشهد عقيل عبد الرزاق احمد42851022422034039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيغادة داود سلمان داود42861022422034042

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية المأمون للبناتاحيائيغدير احسان حسين عباس42871022422034043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية المأمون للبناتاحيائيغسق حيدر عز الدين طه42881022422034044

كلية الطب/جامعة الفلوجة699.0099.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيغسق وليد فارس عبد القادر42891022422034045

كلية العلوم/جامعة االنبار604.0086.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيفاتن طارق كريم عبد هللا42901022422034046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0072.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيفاطمه عمار مهدي صالح42911022422034047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية المأمون للبناتاحيائيفرح عمار عبد الرزاق خيون42921022422034049

كلية اللغات/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم احمد سيار حرك42931022422034051

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم علي اسماعيل عبد العزيز42941022422034052

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم علي حسين مهدي42951022422034053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية المأمون للبناتاحيائيمنار ماجد عبد العال كيطان42961022422034055

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية المأمون للبناتاحيائينور محمد عبد هللا محمد42971022422034064

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية المأمون للبناتاحيائينورهان رشيد حمه سعيد عبد هللا42981022422034065

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيهاجر ابراهيم صبري محمد42991022422034066

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء667.0095.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيهبه عبد الخالق عباس حسين43001022422034067

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.0097.71ثانوية المأمون للبناتاحيائيورقاء وليد خليل شكر43011022422034070

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0071.29ثانوية المأمون للبناتاحيائيورود حسين علي فياض43021022422034071

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى628.0089.71اعدادية بغداد للبناتاحيائياجمل حسن هادي مهدي43031022422035001

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية بغداد للبناتاحيائياستبرق صالح مهدي حميد43041022422035004

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيانوار عمر عبد الرحمن زيدان43051022422035009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه حميد زهير عبد الحميد43061022422035011

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيبسمه علي سعدي رشيد43071022422035013

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك محمد علي والي43081022422035015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيجنات محمد نجم صالح43091022422035016

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيحميده فرهود حموز دهيان43101022422035017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيخيرات شويكه خلف جباره43111022422035019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه بشار غالب تركي43121022422035021

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه رزاق حسن سالم43131022422035022

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه صفاء يوسف محمود43141022422035024

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه ضياء صدام خنجر43151022422035025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.8072.54اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه غدير حرب رفيق43161022422035026

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقه رافد حمود حمادي43171022422035033

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيريا امير احمد كاظم43181022422035037

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيريام محمد سلوم علك43191022422035038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء توفيق حسن عبيد43201022422035040
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قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الكريم هادي43211022422035041

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي بحر كاظم43221022422035044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب احمد عبد احمد43231022422035047

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب مهدي كاظم مجيد43241022422035050

كلية الطب/جامعة ديالى699.0099.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره خميس لفته جاسم43251022422035053

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره عادل عمران عبد43261022422035055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى585.0083.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره علي غالب عبد الرضا عوض43271022422035056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيسما عبد االمير حسن حنتوش43281022422035061

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل520.0074.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيعائشه رضوان علي قاسم43291022422035071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيعال رضوان عباس محمد43301022422035073

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيغسق مهند مكطوف حميد43311022422035076

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيغصن عبد القادر محمد عبد الرحمن43321022422035077

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه خالد رشيد ابراهيم43331022422035080

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه علي مصطفى علوان43341022422035083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح طارق كريم عبود43351022422035085

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت579.0082.71اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح كمال عبد القادر احمد43361022422035086

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيقمر بالل محمد علي خليل43371022422035087

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر قاسم عباس اسماعيل43381022422035088

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيليلى قصي فتحي عبد القادر43391022422035090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيليندا زهير خزعل حسين43401022422035092

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت606.0086.57اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم ايمن يوسف محمد43411022422035098

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عثمان غالب غربي43421022422035104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عماد ابراهيم حسن43431022422035105

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عماد مهدي حميد43441022422035106

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم ماجد عباس زيدان43451022422035107

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0071.29اعدادية بغداد للبناتاحيائيمزن اوس اكرم محمد صبحي43461022422035108

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية بغداد للبناتاحيائيميديا نهاد جميل عبد المالك43471022422035113

كلية الحقوق/جامعة النهرين615.0087.86اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى محمد حسن عذب43481022422035119

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية678.0096.86اعدادية بغداد للبناتاحيائينور باسم عبد الباقي جمعه43491022422035120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور حسين احمد جبار43501022422035121

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور طارق رزوقي هوبي43511022422035122

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية بغداد للبناتاحيائينور نزار محمد نجم43521022422035126

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية بغداد للبناتاحيائينورهان صفاء بهاء الدين اسماعيل43531022422035127

كلية العلوم/جامعة النهرين609.0087.00اعدادية بغداد للبناتاحيائيهاجر محمد عبد الغفور شاكر43541022422035128

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0076.57اعدادية بغداد للبناتاحيائييمام عالء كاظم صالح43551022422035132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيأفنان حازم عبد الكريم احمد43561022422036001

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيافراح زهير ظاهر محيسن43571022422036005

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية العامرية للبناتاحيائياميره محمد عالوي رجه43581022422036007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيانفال فراس محمود شاكر43591022422036008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم507.0072.43اعدادية العامرية للبناتاحيائياية عالء حسان حمادي43601022422036009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية العامرية للبناتاحيائياية محسن يونس رشيد43611022422036010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية العامرية للبناتاحيائياية محمود كريم محمود43621022422036011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية العامرية للبناتاحيائياية يوسف زغير كرحوت43631022422036013

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيايه ياسين نافع ياسين43641022422036016

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيبراء عامر فاضل محيسن43651022422036020

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيتقى منير احمد جاسم43661022422036024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468.0066.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيتيجان عباس محمد رشيد43671022422036026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيجمانة عمار شعبان ثابت43681022422036027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيحفصة عمر صفاء طه43691022422036028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيداليا عصام مالك مطر43701022422036030

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانيه عامر عبد الكريم محمد43711022422036031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانيه ياسين عبد كردي43721022422036032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيدعاء عبد السالم مولود حمودي43731022422036034

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0080.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيدعاء قاسم رمل محمد43741022422036035

كلية العلوم/جامعة االنبار556.0079.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيدنيا وليد سبتي جمعه43751022422036036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيديمة نبيل خير هللا جراد43761022422036037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيدينا عدي مبدر حسون43771022422036038

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيرانية محمد نعمان عيادة43781022422036039

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيرسل حكمت احمد ظاهر43791022422036041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0064.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيرقية حسين احمد منصور43801022422036043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيرقية مؤيد داود طاهر43811022422036044

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيروان فصال علي عران43821022422036048

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل613.0087.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيروال جالل حاتم علوان43831022422036049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيريام احمد جمال كافي43841022422036050

كلية العلوم/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيريم علي عبد الحسين محمد43851022422036051

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى587.0083.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيزهراء محمد عدنان محمد43861022422036056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار517.0073.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيزهراء وليد سبتي جمعة43871022422036057

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب سعد محي الدين عبد علي43881022422036059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب كاظم جواد زغير43891022422036060

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينه علي حسين موسى43901022422036062

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيسارة احمد حسن علي43911022422036063

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيسارة منذر راغب عبد الحسين43921022422036069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479.0068.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيسجى احمد اسماعيل علي43931022422036070

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيسجى اكرم خالد محمد43941022422036071

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيسجى محمود عبد حسان43951022422036072

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيسدرة معتز انور مجيد43961022422036073

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيسما عمار احمد محمود43971022422036076

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيسوالف سعدون رضوان محمد43981022422036079

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيشروق يحيى نجم عبد هللا43991022422036080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس صهيب ذياب عبيد44001022422036081
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس محمد سالم عبد الواحد44011022422036083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيشهد باسم صادق شالل44021022422036084

كلية االثار/جامعة القادسية440.0062.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيشهد رافع رشيد عبد الرحمن44031022422036086

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيشهد هيثم رحيم طرفة44041022422036087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيصفا احمد طه خليل44051022422036088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية العامرية للبناتاحيائيصفا ضياء نواف رحيم44061022422036089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشة احسان فرج عبد44071022422036095

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشة عدي عبد هللا محمد44081022422036096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشة هشام عطا نجم44091022422036097

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيعبير غدير حمودي حمزة44101022422036098

كلية التمريض/جامعة بغداد676.8896.70اعدادية العامرية للبناتاحيائيعال مهند طه محمد44111022422036100

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمة احسان حامد عبد اللطيف44121022422036102

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه عبد القادر سليم عبد الحميد44131022422036105

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمة هيثم هاني محمد44141022422036107

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيكوثر خليل ابراهيم صكر44151022422036111

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيكوثر طارق قاسم حسين44161022422036113

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيلينه خالد ناصر مخلف44171022422036114

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0086.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيماريا محمد عطا اسماعيل44181022422036116

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم طه ياسين موسى44191022422036118

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0094.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم عبد الجبار عويد حمودي44201022422036119

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم عبد الحكيم جاسم محمد44211022422036120

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم محمد موسى جعفر44221022422036124

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم ياسر مكي منصور44231022422036125

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيملك طارق ضاري صالح44241022422036128

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية العامرية للبناتاحيائيمنار بهاء الدين صبري حميد44251022422036130

كلية القانون/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية العامرية للبناتاحيائيمنار عارف محمود عبد44261022422036131

كلية اللغات/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيميادة احمد حماد عبد44271022422036134

كلية القانون/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيميادة عبد القادر اسماعيل خلف44281022422036135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية العامرية للبناتاحيائيميامين وسام عبد القادر عبد الكريم44291022422036136

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية العامرية للبناتاحيائيمينا حكيم فجر عبد هللا44301022422036139

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية العامرية للبناتاحيائينبأ قائد محمود محمد44311022422036144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية العامرية للبناتاحيائينور ايوب جرجيس عبد هللا44321022422036149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية العامرية للبناتاحيائينور عماد محمد مصطفى44331022422036150

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية العامرية للبناتاحيائينور فياض احمد عواد44341022422036151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية العامرية للبناتاحيائينور محمد خالد علي44351022422036152

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية العامرية للبناتاحيائينوف عمر ضاري صالح44361022422036155

كلية العلوم/جامعة النهرين600.0085.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيهاجر حميد عباس حمد44371022422036156

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية العامرية للبناتاحيائيهبه وليد هاشم احمد44381022422036160

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية العامرية للبناتاحيائيوئام وضاح جابر حسن44391022422036166

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية العامرية للبناتاحيائييسرى بدر محمد ناصر44401022422036171
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية الفاروق للبناتاحيائياروى صالح نافع جابر44411022422037001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائياروى كمال محمد علي44421022422037002

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.0099.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائياروى مرتضى فخري سعد الدين44431022422037003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.0098.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائياالء برهان صادق عبد الرزاق44441022422037005

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبان محسن حمد عبد الرزاق44451022422037010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبلسم خالد وليد عبد هللا44461022422037011

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد688.0098.29اعدادية الفاروق للبناتاحيائيتبارك احمد خضير عباس44471022422037012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الفاروق للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم محسن44481022422037014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية الفاروق للبناتاحيائيتبارك منتجب يوسف سلمان44491022422037015

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحفصة نبيل احمد مكي44501022422037018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14اعدادية الفاروق للبناتاحيائيدانية مؤيد محمد علي جعفر44511022422037020

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت619.0088.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرانيا حميد هارون شاكر44521022422037022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرحمه مصطفى وليد مرشد44531022422037024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرفل راشد مشاري عبد هللا44541022422037027

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم532.0076.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرقيه محمد ثامر حنتوش44551022422037029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الفاروق للبناتاحيائيروان عادل كريم داود44561022422037031

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية الفاروق للبناتاحيائيروال وليد طالب خضر44571022422037032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيروناك محمد راضي حاتم44581022422037033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائيريام محمد خالد عبد القهار44591022422037035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزبيدة جواد عباس حسن44601022422037036

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0092.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء أكرم كافي عثمان44611022422037037

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0099.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب نافع خليل اسماعيل44621022422037043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينه سرمد صبيح جمعة44631022422037044

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسميه جاسم بصير مزعل44641022422037048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائيشدن مرتضى فخري سعد الدين44651022422037050

كلية العلوم/جامعة النهرين596.0085.14اعدادية الفاروق للبناتاحيائيشمس مهند نافع سويدان44661022422037051

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائيشهد حميد عليوي حسين44671022422037052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيشوق عبد هللا حسن حميد44681022422037054

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيبه احمد كمال صالح44691022422037058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيبه بسام عبد فالح44701022422037059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار488.0069.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائيعائشة عبد القهار خلف محمد44711022422037060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية الفاروق للبناتاحيائيعال عامر كريم سلمان44721022422037062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه رياض موسى نعمان44731022422037067

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه قحطان عطيه محمد44741022422037068

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفرح محمد احمد عبد الرزاق44751022422037070

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيلينا عبد الستار مخلف صالح44761022422037073

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيماريه فائز صالح عبد القادر44771022422037074

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية665.0095.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم احمد ميرزا فيض هللا44781022422037075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم خالد محمود صالح44791022422037076

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الفاروق للبناتاحيائيملك حسين قادر مجيد44801022422037080
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيميس تحسين خليل ابراهيم44811022422037081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمينا أحمد علي أحمد44821022422037083

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائينبأ ياسين جميل عبد الرزاق44831022422037086

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الفاروق للبناتاحيائينهى اياد ناجي نامق44841022422037088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور ايهم توفيق جاسم44851022422037090

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470.0067.14اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور عبد القهار خلف محمد44861022422037092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور محمد جالل عبد الرحيم44871022422037093

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور محمد صالح الدين بدر44881022422037094

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائينوره انور سعيد ياسين44891022422037095

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهبه محمد شهاب احمد44901022422037096

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيأيه علي محمد عاشور44911022422038004

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيابتهال علي عبد حسين44921022422038006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيابرار عبد الحكيم بديوي حسين44931022422038007

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيافنان خالد حسن نكوان44941022422038010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيامنه محمد منتظر فؤاد مراد44951022422038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيامنيه عرب ثابت عمر44961022422038013

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيايه بسام باسم ابراهيم44971022422038015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية514.0073.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيبسمله بالل طه ياسين44981022422038021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتبارك حقي اسماعيل محمد44991022422038024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق محل عوده45001022422038028

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتبارك محمود شكر عبد الجبار45011022422038029

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0073.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتقوى ابراهيم نصيف جاسم45021022422038030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتقى ثامر عايد حردان45031022422038031

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتماره عدنان صالح رديف45041022422038032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيجمانه ناهض مهدي صالح45051022422038033

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيداليا دريد جمال فؤاد45061022422038039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم526.0075.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيداليا علي حازم محمد45071022422038040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدانيه سفيان هيالن حمادي45081022422038041

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدانيه ليث زبيري رمضان45091022422038042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدره ماجد محمد اديب45101022422038043

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0086.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيربى ثائر احمد عبد الباقي45111022422038044

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه ثائر قصي حبيب45121022422038045

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحى عبد الرحيم عادل سالمه45131022422038047

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرشا محمد عالء الدين حامد45141022422038050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرغد حامد ابراهيم تمر45151022422038051

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرفقه بسام خيري عبد45161022422038052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرفل محمود كاظم احمد45171022422038053

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرند عمار سمير جبار45181022422038057

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.1690.31اعدادية اجنادين للبناتاحيائيروان احمد عدنان عباس45191022422038058

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيروان طالب محمد داود45201022422038059
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كلية العلوم/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيروان عماد شاكر محمود45211022422038060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزهراء برزان حسن محمد45221022422038064

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينب سرمد عبد الرزاق رشيد45231022422038067

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينب نصير خلف عباس45241022422038068

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينه حسام عاصم خضير45251022422038069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينه نصير خلف عباس45261022422038070

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيساره ثامر حسن علوان45271022422038071

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيساره حامد عبد هللا رمضان45281022422038072

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيساره زياد خلف عبد45291022422038074

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيساره كامل محمود ابراهيم45301022422038076

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسجى رافع عبد هللا كامل45311022422038079

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسجى سعد الدين محمد ريحان45321022422038080

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيُسرى جمعه خلف حمود45331022422038081

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسرى ظافر سعدون عبد هللا45341022422038083

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسفانه طي ياس عباس45351022422038085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسما أحمد قاسم حياوي45361022422038087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0091.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسما حارث عبد الخالق ياسين45371022422038088

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسميه مصطفى جعفر مهدي45381022422038090

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسهام احمد حميد كريم45391022422038091

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشمس اثير كنعان زكي45401022422038092

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشمس رافد عدنان بندر45411022422038094

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشمس عادل شعالن مخلف45421022422038095

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشيرين احمد خلف يعقوب45431022422038098

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيصفا نصيف جاسم محمد45441022422038102

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيضحى فنار بندر عمر45451022422038105

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيضحى مازن عبد الحميد حمد45461022422038106

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية648.0092.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبة خالد عبد الكريم محمد45471022422038107

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبة عبد اللطيف عايش عبد اللطيف45481022422038108

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه عمر رجاء ابراهيم45491022422038109

كلية الصيدلة/جامعة النهرين696.0099.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيف مصطفى نافع عباس45501022422038110

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيغفران جمال ضاحي حمد45511022422038114

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفاطمه علي مجيد علي45521022422038115

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة513.0073.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفاطمه عمار طارق مجيد45531022422038116

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيالرا محمد رجب رشيد45541022422038121

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيماريا لطيف موسى خلف45551022422038123

كلية القانون/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمروة نصيف جاسم محمد45561022422038124

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم اسامه سعد وهبي45571022422038125

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم بشير سلمان جواد45581022422038126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم ذو الفقار طه خليل45591022422038129

الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /الجامعة التقنية الشمالية428.0061.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم عباس نجم عبيد45601022422038130
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كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم عماد جهاد الدين محمد45611022422038131

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم فرنسيس اوراها جنو45621022422038132

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم قصي حامد جاسم45631022422038133

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم محمد صالح الدين عبد الحميد45641022422038134

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم نجم عبد حمود45651022422038135

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمالك عالء فخري عباس45661022422038139

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنار حسين عالوي فرحان45671022422038140

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنار وسام محمد نصيف45681022422038141

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية اجنادين للبناتاحيائيميسره علي زيد عبد العزيز45691022422038145

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمينا محمود رؤوف محمود45701022422038147

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائينبأ زياد اسماعيل خضير45711022422038149

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائينبأ ستار خزعل حمزه45721022422038150

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائينبأ غسان محمد توفيق45731022422038152

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائيندى نجم عبد احمد45741022422038153

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور الهدى مشتاق اكرم محمد45751022422038154

كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور عبد الرحمن رزوقي نصيف45761022422038155

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيهاله احمد كريم حسن45771022422038159

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم557.0079.57اعدادية اجنادين للبناتاحيائيورود حسام محمود حمد45781022422038163

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية اجنادين للبناتاحيائيوقار محمد فيصل زبن45791022422038164

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية اجنادين للبناتاحيائييارا عمار ابراهيم احمد45801022422038165

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية التراث العربي للبناتاحيائياسراء عبد المحسن جابر عبد الحسين45811022422039005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائياسيا ياس خضير حسن45821022422039006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائياصال حسين سعود عريبي45831022422039007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائياالء نجم عبد دحام45841022422039009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيالزهراء سليم شعالن مطر45851022422039010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية515.0073.57ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيايمان عادل قاسم شالكه45861022422039011

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيتبارك حيدر حسين نعمه45871022422039015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت489.0069.86ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيحنين كاظم جاسم محمد45881022422039017

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيحوراء احمد كامل محمد45891022422039018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيحوراء حازم صفاء حميد45901022422039019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيحوراء زياد عبد الزهره علي45911022422039020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيرنين كاظم جاسم محمد45921022422039026

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيروان سلوان حسن سعد45931022422039027

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيريا ليث جليل علي45941022422039029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء رياض محسن صحن45951022422039032

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد محمد صالح45961022422039033

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء فؤاد عبد الكاظم عبيد45971022422039035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين565.0080.71ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزينب حسين جمعه راضي45981022422039038

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيشيماء جسام صباح طالب45991022422039046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية543.0077.57ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيطيبه محمد طالل موركن جوزج46001022422039047
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيغفران نشأه رشيد داود46011022422039050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمه جاسم محسن صحن46021022422039052

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين سلمان46031022422039056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيكوثر عبد الرحمن جاسم عبد هللا46041022422039058

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيلونا امجد محمد علي حسين46051022422039059

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0074.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمريم عبد االمير طه بعيوي46061022422039061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمريم عدي عزيز خليف46071022422039062

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمالك عبد الرحمن جاسم عبد هللا46081022422039066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيميس رعد عبد الكريم ناصر46091022422039069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينبأ حسين عبد الزهره عبيد46101022422039071

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينور الهدى كاظم خنجر معن46111022422039073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينور توفيق شاكر عبطان46121022422039074

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيقمر عزيز غايب محبس46131022422039079

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائياديان عاصم عيسى عبيس46141022422040001

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية الكوثر للبناتاحيائياية عماد خليل ابراهيم46151022422040006

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الحليم حسين46161022422040010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيحنين مرتضى عبد الحسن عليوي46171022422040011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء مهند احمد عناد46181022422040015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسارة صباح كذه طلفاح46191022422040017

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية527.0075.29ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة حميد ابو الشون زغيبي46201022422040025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية الكوثر للبناتاحيائينور صباح كذة طلفاح46211022422040030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياسيل علي حسين سليمان46221022422041001

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيالهام محمود عايد عواد46231022422041003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيانمار انور عبيد رجا46241022422041005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0070.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيتمارة حسين ابراهيم محمد46251022422041010

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيحوراء عصام ابراهيم عبد46261022422041012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزمن عامر خليل ابراهيم46271022422041021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزهراء حامد محمد مطر46281022422041022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسميه مشعان ناجي صالح46291022422041029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيطيبه عبد الجبار كعيد محمد46301022422041031

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0081.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيعائشه جواد كاظم شحاذه46311022422041034

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيلمى صدام محمد رجا46321022422041042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0063.00ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيمريم صالح جاسم شايع46331022422041044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينور علي حسين سليمان46341022422041049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائييقين سعود فاضل كواد46351022422041052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0066.71ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائييقين محمد علي عبد46361022422041053

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية الزهد للبناتاحيائياشواق احمد شرهان ابراهيم46371022422044002

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية الزهد للبناتاحيائيبراء حامد مخلف عاصي46381022422044005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509.0072.71ثانوية الزهد للبناتاحيائيفادية جمال احمد عفن46391022422044017

كلية العلوم/جامعة االنبار573.0081.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيأيه عبد الستار زين العابدين خلف46401022422045005

154 من 116صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيبراء عبد الرحمن جبار طعيس46411022422045010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك حميد محمد عبد الكريم46421022422045012

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيجنه فخري جميل ثلج46431022422045014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيجيهان واثق صالح ناصر46441022422045015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيختام سهيل ذياب عذاب46451022422045017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرحمة احمد علي حسين46461022422045019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرسل عامر ناصر كاظم46471022422045021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرسل عبد القادر حسين علوان46481022422045022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرغد احمد محسن ناصر46491022422045023

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0096.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرند عبد هللا صالح سعيد46501022422045024

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية643.0091.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرونق عامر عماش عبد46511022422045025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0063.43ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيزمن حيدر ستار حسن46521022422045026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480.0068.57ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيشيماء محمود عوده فياض46531022422045031

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيعاشه خالد عطيه نجم46541022422045033

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيمريم فاضل عبد هللا اسماعيل46551022422045041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار498.0071.14ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينبأ عماد رشيد مصطفى46561022422045043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينبا علي عبد الحميد ابراهيم46571022422045044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينمارق ياسين ابراهيم حمادي46581022422045046

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيهبه سلمان مزعل بندر46591022422045048

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيهديل حامد عطيوي طهماز46601022422045050

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيهديل نزار سلمان احمد46611022422045051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0071.86ثانوية المبدعات للبناتاحيائياسماء علي احمد علي46621022422046001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية المبدعات للبناتاحيائياسيل طه ياسين عبد هللا46631022422046003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43ثانوية المبدعات للبناتاحيائيايمان فالح عبد هللا حافظ46641022422046005

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية المبدعات للبناتاحيائيايمان منعم سعود خسباك46651022422046006

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0064.43ثانوية المبدعات للبناتاحيائيايناس طالب عبد حسون46661022422046007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14ثانوية المبدعات للبناتاحيائيتبارك مصلح حمد اسماعيل46671022422046010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية المبدعات للبناتاحيائيحوراء حيدر حميد عبد هللا46681022422046011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية المبدعات للبناتاحيائيخديجه نعمه خليل علي46691022422046012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية المبدعات للبناتاحيائيرسل مصلح حمد اسماعيل46701022422046015

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية المبدعات للبناتاحيائيلينة غسان سعدي يوسف46711022422046017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية المبدعات للبناتاحيائينريمان حسين سرهيد علي46721022422046018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية المبدعات للبناتاحيائيوفاء عماد نواف فهيم46731022422046022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية السؤدد للبناتاحيائيرحاب جمال ابراهيم نهار46741022422047004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية السؤدد للبناتاحيائيرواء حيدر عبد هللا محسن46751022422047007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية السؤدد للبناتاحيائيشذى محمود حياد كاظم46761022422047011

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية السؤدد للبناتاحيائيعائشة محمد عبد هللا طرفه46771022422047012

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية السؤدد للبناتاحيائيقدس عبد الرزاق محمود عفن46781022422047013

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية السؤدد للبناتاحيائينور منعم نايف فرحان46791022422047014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0087.43ثانوية السؤدد للبناتاحيائيورود مشكور جابر كركز46801022422047018
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية السؤدد للبناتاحيائيوفاء علي عبد حسين46811022422047020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الشيخ ضاري للبناتاحيائيرقيه خالد عبيد عيفان46821022422048008

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية الشيخ ضاري للبناتاحيائيعائشه أسعد خضير عباس46831022422048019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية الشيخ ضاري للبناتاحيائيكوثر يونس عبد هللا مرير46841022422048025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية الشيخ ضاري للبناتاحيائيمريم مؤيد عدنان حميد46851022422048026

كلية التمريض/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية الشيخ ضاري للبناتاحيائينبأ ماهر محمد سعيد46861022422048029

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0083.43ثانوية الشيخ ضاري للبناتاحيائينبأ ناصر عبيد كناص46871022422048031

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائياباء انور عباس احمد46881022424001001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائياسل علي سلمان حاتم46891022424001002

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0092.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيبان مروان حميد احمد46901022424001004

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيتمارا ايثار اكرم عبد القادر46911022424001008

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيجمانة صهيب محمد ناصر46921022424001009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيحياه احمد حميد نجم46931022424001013

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيرانية عدنان عبد الحافظ عبد الرزاق46941022424001014

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيزينب محمد موحان محمد46951022424001019

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيطيبة عامر خزعل مطلك46961022424001025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيعائشة عمر محمد عبد الكريم46971022424001026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيعائشه محمد خلف علي46981022424001027

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق فزع حسين46991022424001030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيلينا عدنان علي شويل47001022424001032

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائيهدى خالد عباس حمادي47011022424001042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائيحوراء سلمان علي عبد الساده47021022424002004

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائيدالل حسين عليوي عبد الكاظم47031022424002006

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير عباس عبد الكاظم47041022424002017

كلية اآلداب/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائيمريم حسن علي عباس47051022424002018

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائينور حسن عليوي عبد الكاظم47061022424002020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائينور علي عبد الرزاق خضير47071022424002022

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيإيالف ناجي سعدون حسين47081022424004001

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى سامر رسمي عبد االمير47091022424004005

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء رفل سلمان احمد47101022424004009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب فؤاد محمد علي رضا47111022424004013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيعال فراس مكي عبد الهادي47121022424004020

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي ناصر عبد الرسول47131022424004021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة عمر قحطان خليل47141022424004022

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيلينا سعد طالل صالح47151022424004025

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم فريد غياب نعمان47161022424004026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمنار عباس عبد الحسين اسماعيل47171022424004027

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيميار عادل عبد الكريم شهاب47181022424004028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الزهراء زكي يحيى يوسف47191022424004030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى زكي يحيى يوسف47201022424004031
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قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور محمد دعير عبد هللا47211022424004032

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيأيه احمد اسماعيل امين47221022424006001

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيايمان محمود شهاب جبر47231022424006003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيايه علي عويد محمود47241022424006004

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيايه نوري جبار عريمش47251022424006006

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين كامل47261022424006010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيرواء احمد رشيد جاسم47271022424006012

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد خالد ابراهيم محمد47281022424006013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيطيبه فالح حسون طليع47291022424006015

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيفاطمه ثائر عبود سلمان47301022424006017

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيميس وليد خالد محمد47311022424006023

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0092.43ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائينور محمود شهاب جبر47321022424006027

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيهبه عبد الجبار صالح خلف47331022424006029

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية الفراشة األهلية للبناتاحيائيهديل عبد الجبار صالح خلف47341022424006030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتاحيائيمرح عباس فاضل ضاحي47351022424007004

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتاحيائيمينا فالح حسن خلف47361022424007006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيمينا غزوان غانم سعيد47371022424010017

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيدر احمد علي جمعه47381022424012006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزينب وليد حميد عبد47391022424012011

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيشمس سلوان سليم عباس47401022424012015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيغفران قاصد عواد احمد47411022424012016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0065.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيلينه فراس سعد عبد الجبار47421022424012018

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمريم حسام حسن علي47431022424012020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيأديان وائل فاضل زيدان47441022424013001

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية646.0092.29ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياسراء وسام داود سلمان47451022424013004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياسيا علي عبد هللا طه47461022424013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيايالف عمار اديب عباس47471022424013009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.9685.99ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيتاره محمد جاسم محمد47481022424013014

كلية العلوم/جامعة النهرين604.9286.42ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيتقى خضير جواد كاظم47491022424013017

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0077.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيتقى ليث إبراهيم شهاب47501022424013019

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيثريا بشار جليل خليل47511022424013020

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس هادي صالح47521022424013023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيداليا هيثم طارق عبد الرحمن47531022424013024

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين559.0079.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيدانيه زياد حمد عبيد47541022424013025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.8498.98ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيديمه ياسر مفيد عبد اللطيف47551022424013027

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.2095.89ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرواء بشير محمد احمد47561022424013032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.1692.17ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء حسنين محمد راضي47571022424013034

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد مهدي فاضل47581022424013037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن علوان47591022424013039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار سلمان جاسم47601022424013041
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء فارس طالب محمد47611022424013042

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين649.0092.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شعالن محمد47621022424013043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود عبد الواحد حمد47631022424013044

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب حسين هادي محمد47641022424013045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب حمزه حسين المي47651022424013046

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.1284.45ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيساره فرقد هادي كاظم47661022424013054

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.8094.83ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسرور قصي سعدي عزيز47671022424013057

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسما وليد خالد ياسين47681022424013059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشمس جبار حمزة حسن47691022424013060

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشمس عقيل امين عباس47701022424013061

كلية اللغات/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشمس عمار سلمان عبد الجبار47711022424013062

كلية اآلداب/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشهد خالد شاحوذ إبراهيم47721022424013063

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيصبا محمد علي عبد الحسين47731022424013064

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيصفا حسين عبد الهادي حسين47741022424013065

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبة صالح مهدي صالح47751022424013066

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.5696.22ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبه اسعد عبد األمير محمود47761022424013067

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة515.0073.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبه حيدر جبار كاظم47771022424013068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبه مؤيد كامل عبد هللا47781022424013070

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمة امير طالب حميد47791022424013073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسنين عيسى عبد الرسول47801022424013076

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت493.0070.43ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عليوي جعفر47811022424013077

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي طارق فاضل47821022424013080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى583.2483.32ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند جهاد سلمان47831022424013085

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى560.0080.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفرح زكي عبود هاشم47841022424013087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفرح مصطفى غازي كريم47851022424013089

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيلين ليث حسام مهدي47861022424013091

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم اثيل نوفل محمد طاهر47871022424013093

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم حسن علي حسن47881022424013094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم زيد عادل ياسين47891022424013096

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم شاكر محمود خضير47901022424013097

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الصاحب عبد االمير علي47911022424013098

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمالك مقدام داود سلمان47921022424013100

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمنة هللا معن فاضل عبد اللطيف47931022424013102

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينبأ علي حميد عبيد47941022424013106

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.0094.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينور رياض مهدي جاسم47951022424013111

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيهبه عبد السالم احمد نوري47961022424013118

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيهيا اوس محمد عبد الجبار47971022424013119

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.3283.19ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيياسمين عبد المجيد حامد عبد المجيد47981022424013120

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيياسمين وسام رشيد جاسم47991022424013121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائييمامه محمد عبد الفتاح حسن48001022424013122
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت479.0068.43ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم فرحان عباس48011022424014005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيحنين علي ماشي معذر48021022424014006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيرند علي عبد الحسين48031022424014008

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيسمر سنان عدنان ابراهيم48041022424014013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0055.86ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيكوثر عدي عبد الحسن عبد الكريم48051022424014017

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0082.86ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائينسرين رسول عباس علي48061022424014021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهبة فؤاد عبد هللا عبود48071022424014022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيامنه محمد علوان حمزه48081022424015001

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيايه صالح مهدي وردي48091022424015002

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا عواد عطيه48101022424015003

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيديمه عمار هاني صبري48111022424015005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيدينا أياد عبد الكريم داود48121022424015006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيرانيه احمد صليبي مصطفى48131022424015007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0090.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيسهر مروان غانم سعيد48141022424015009

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار رفعت احمد48151022424015011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيفرح عمار ابراهيم مجيد48161022424015013

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيفرح قاسم حمزه عريبي48171022424015014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيفيروز بارع جبار كاظم48181022424015015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمسره مصطفى عبد الخالق محمد48191022424015016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمنن وسام محمد صالح48201022424015017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ هادي رياض محمد48211022424015018

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيرسل صادق عبد هللا سرحان48221022424016002

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0095.14ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيروان جليل جالل عبد48231022424016003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43ثانوية افق االهلية للبناتاحيائييقين خليل فهد شريمط48241022424016007

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيأسيل كريم هادي عاصي48251022426002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيامامة سعود عزيز محسن48261022426002004

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت545.0077.86ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيايالف محمود بحر هويدي48271022426002005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيريم حمد محمد حسين48281022426002012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيزينب الكبرى محمد طالب هاشم48291022426002015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيشمس مثنى رحيم عبد اللطيف48301022426002020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيغفران طه عبود محمود48311022426002025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهند خالد احمد ابراهيم48321022426002032

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0070.71ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهند صالح فياض حسين48331022426002033

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية451.0064.43ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيياسمين عثمان خير هللا عران48341022426002034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454.0064.86ثانوية البتول المسائية للبناتاحيائينوره منعم خضير عواد48351022426003003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.9292.99ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيحال مازن نواف عبود48361022426004002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0075.86ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيتبارك جمال روكان فليح48371022427003003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيخديجه سالم ابراهيم فاضل48381022427003004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيرفل سالم حميد عوض48391022427003005

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيغسق صالح حميد غافل48401022427003007
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية الزخرف المختلطةاحيائينور خالد محمد حسين48411022427003009

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائياسراء باسم محمد عبد هللا48421022427004001

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة639.0091.29ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائياالء نافع عبيد خليف48431022427004002

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيايه حاتم ابراهيم علي48441022427004005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيسندس نسيم خلف فاضل48451022427004015

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيفاطمه احمد ابراهيم مهدي48461022427004019

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0079.00ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائينور صباح سرحان احمد48471022427004025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائييقين علي عباس حميد48481022427004028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية المجد المختلطةاحيائيحنين جاسم عبد هللا دبيج48491022427006001

كلية الطب/جامعة الفلوجة704.00100.57ثانوية المجد المختلطةاحيائيرفل احمد عدنان علي48501022427006002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية المجد المختلطةاحيائيمريم حمد احمد محمد48511022427006005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية القدوة المختلطةاحيائياعراف راشد علي مضحي48521022427010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0062.29ثانوية القدوة المختلطةاحيائيالشفاء عوده خليف سليمان48531022427010002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0089.14ثانوية القدوة المختلطةاحيائيرجاء قتيبه هاشم احمد48541022427010008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية القدوة المختلطةاحيائيساره حاتم محمود محيميد48551022427010009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية القدوة المختلطةاحيائيصفا ابراهيم احمد محيميد48561022427010012

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية القدوة المختلطةاحيائيهديل نوري عبد حداوي48571022427010013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيايه علي اغضيوي عباس48581022427011002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيبيداء حسين ابراهيم مسعود48591022427011004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيروان عدي موحان خضير48601022427011006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيفاطمه حاتم عبيد عداي48611022427011007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0070.86اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيمائده سعدي عزيز عليوي48621022427011008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيندى صدام حسين محمود48631022427011009

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى557.0079.57اعدادية ابن خلدون المختلطةاحيائيهاجر ابراهيم كاظم علوان48641022427011010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0073.43الخارجياتاحيائياسراء ثامر احمد ناصر48651022428050002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71الخارجياتاحيائيافنان رعد حسين محمد48661022428050008

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0087.29الخارجياتاحيائيالرباب مصطفى حسين خضير48671022428050010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43الخارجياتاحيائيتبارك عمر حميد رشيد48681022428050034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14الخارجياتاحيائيرحمه ناهي هادي حمادي48691022428050055

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71الخارجياتاحيائيزينب هادي جاسم حميد48701022428050076

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00الخارجياتاحيائيسمر عمر عبدالكريم حسن48711022428050087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14الخارجياتاحيائيعائشه عبدالرزاق عبدالواحد عبدهللا48721022428050110

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29الخارجياتاحيائيفاطمه حمزه كريم تريجي48731022428050121

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29الخارجياتاحيائيمريم حميد خضير فياض48741022428050135

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00الخارجياتاحيائيمعالي فضل هللا احمد فضل هللا48751022428050143

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0074.00الخارجياتاحيائيمالك حسين فالح سعود48761022428050144

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء647.0092.43الخارجياتاحيائينور نعيم عادل جوده48771022428050156

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29الخارجياتاحيائيوديان عبدالرحمن محمد مظهور48781022428050178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية الرائد للبنينتطبيقيابراهيم عبد الوهاب ادم شيبة48791022511001001

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى617.0088.14ثانوية الرائد للبنينتطبيقيابو الحسن علي طالب جبار48801022511001003
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قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الرائد للبنينتطبيقيحسين علي احمد ويس48811022511001004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية الرائد للبنينتطبيقيحسين عمار وهيب هاشم48821022511001005

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.0083.43ثانوية الرائد للبنينتطبيقيرضوان محمد راضي نعمه48831022511001007

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية الرائد للبنينتطبيقيزيد عبد السالم علوان ساهي48841022511001008

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية الرائد للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي شغاتي48851022511001011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية الرائد للبنينتطبيقيعبد الهادي حسين عبد الهادي خدو48861022511001012

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية الرائد للبنينتطبيقيعلي حسين علي حمادي48871022511001013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الرائد للبنينتطبيقيمحمد لؤي عبد الوهاب قاسم48881022511001014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية الرائد للبنينتطبيقيمصطفى خليل محمد هاشم48891022511001016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86ثانوية الرائد للبنينتطبيقيمنتظر فاهم سعدون يدام48901022511001019

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية الرائد للبنينتطبيقيناصر حيدر ناصر مدلول48911022511001020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية الرائد للبنينتطبيقييوسف سامر جاسم رحيم48921022511001021

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية664.9294.99الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيجعفر ضياء عبد الحسين محمد باقر48931022511002003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد692.6098.94الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا سرمد سامي محمد علي48941022511002005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.1699.88الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا محمد ابراهيم اديب48951022511002006

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.9694.71الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيعلي احمد حكمت عزت48961022511002007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد ماهر مزهر حميد48971022511002009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.3680.91الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيموسى محمد كاظم هادي48981022511002011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية651.8093.11الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين عبد الجبار رياض خضر48991022511002013

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0498.01الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين يوسف ماجد عدنان49001022511002014

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية685.0097.86ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد ياسين49011022511003001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد عدي سعدي حميد49021022511003003

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيبشار محمد رضا ثجيل صالح49031022511003005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسين مهدي كاظم مهدي49041022511003006

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحمزة عباس محسن عباس49051022511003007

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيربيع ماجد ياسين جواد49061022511003008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيصادق جعفر صادق جعفر49071022511003011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0068.71ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيصالح كاظم مصطفى مهدي49081022511003013

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعباس مشتاق حافظ علي49091022511003014

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعبد الهادي اكرم حميد صالح49101022511003016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي جمال نهير رحيل49111022511003017

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي حسين احمد سعيد49121022511003018

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية582.0083.14ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي سمير مكي علي49131022511003020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيقاسم حقي اسماعيل علوان49141022511003023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيكرار احمد علي حسين49151022511003024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمحمد حسن حمزة خضير49161022511003027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين603.0086.14ثانوية الكرخ للبنينتطبيقينور المصطفى خالد عارف علي49171022511003037

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيهاشم مقداد هادي عباس49181022511003038

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية الكرخ للبنينتطبيقييوسف بشير خلف حسين49191022511003040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيالحسن محمود حمودي حمدي49201022511004003
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيبالل علي عبود ياسين49211022511004005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيحسين سعد عبد ياسين49221022511004007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيرامي سعد عبد المسيح الياس49231022511004008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيعبد الرحمن طارق حسين علوان49241022511004010

قسم تقانات البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيعمر فارس عبد هللا حسون49251022511004015

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد بهاء حسن عزيز49261022511004017

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيمهدي حسين عباس جواد49271022511004019

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحمد رعد عبد الستار جاسم49281022511006002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقياسماعيل رحمه هللا بالل محمد49291022511006007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية المأمون للبنينتطبيقيامير علي ناجي ناصر49301022511006009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية462.0066.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيبشير لؤي محي الدين موسى49311022511006010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية المأمون للبنينتطبيقيحسين مثنى سالم خليفة49321022511006014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية المأمون للبنينتطبيقيحمد علي حسين عبد49331022511006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية المأمون للبنينتطبيقيحيدر علي اسماعيل ماضي49341022511006016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية المأمون للبنينتطبيقيخضر ظافر هادي حمد49351022511006018

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين635.0090.71اعدادية المأمون للبنينتطبيقيذو الفقار رافد صاحب عبد49361022511006019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد عبد الستار محمد49371022511006024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد هللا عمر رعد عبد القادر49381022511006028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعمر احمد حميد عبد49391022511006035

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية المأمون للبنينتطبيقيكرار علي اسماعيل ماضي49401022511006038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد عامر صاحب عبد هللا49411022511006042

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد عماد علي حمزة49421022511006043

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد فراس مهدي كاظم49431022511006044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمرتضى ميثم محمود صابر49441022511006045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى مازن رزاق فرحان49451022511006046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية المأمون للبنينتطبيقينعيم حقي اسماعيل حين49461022511006050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين648.0092.57اعدادية المأمون للبنينتطبيقييوسف هادي طارق عبد49471022511006054

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية497.0071.00مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقياحمد هيفت خالد عبد هللا49481022511007001

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقياسامة عبد هللا اسامة عبد هللا49491022511007002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيسيف الدين محمد امين عزت صالح49501022511007003

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيفواز هيمن فائز حسن49511022511007005

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية623.0089.00مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيمحمد عمر مصلح فارس49521022511007006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيياسر غسان عدنان مصطفى49531022511007007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيبشير فالح حسن جبر49541022511008006

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0095.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيجعفر عبد االمير مطر فيلي49551022511008008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيجعفر محمد زياد فهد49561022511008009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين498.0071.14اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسن سعد سوادي سعد49571022511008011

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين638.0091.14اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين انعيمه سرحان محسن49581022511008018

كلية العلوم/جامعة االنبار469.0067.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين سعود عزيز محسن49591022511008019

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين عالء راضي حسين49601022511008021
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هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.0093.29اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين علي سامي جعفر49611022511008023

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا زغير49621022511008024

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين علي فرحان مجيد49631022511008025

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين محمد حواس طعمه49641022511008027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين نزار عاشور راضي49651022511008028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحيدر رحيم محمد موسى49661022511008030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيزين العابدين احمد حميد مطر49671022511008031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيسجاد مؤيد عيدي باني49681022511008037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء441.0063.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيسيف علي كاظم اركان49691022511008038

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعباس حيدر عباس امين49701022511008040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعباس رعد درعوم حميد49711022511008042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعباس علي مطر فيلي49721022511008043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار قاسم عكله49731022511008047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعالء صدقي باقر راضي49741022511008048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي دريد عبد االمير صادق49751022511008051

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي طالب فاضل عبيد49761022511008053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي نبيل منعم احمد49771022511008056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي خليفه49781022511008064

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد حيدر جاسم هادي49791022511008065

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0082.71اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد سالم كريم حسين49801022511008068

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد محيسن موحان شنته49811022511008072

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمرتضى حسين نعمه دبيش49821022511008073

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمصطفى فراس عبد الحسن كاظم49831022511008076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمقتدى علي حسن عطيه49841022511008079

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيامير عبد هللا فزع عرموط49851022511009006

قسم التربية الخاصة-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل433.0061.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيبالل وليد محبس حميدي49861022511009009

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعبد المهيمن ليث فاضل صالح49871022511009033

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي محمد محمود دوير49881022511009034

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيغياث نزار حسن عيسى49891022511009037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد حسين محمود عيدان49901022511009039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد صباح صالح مهدي49911022511009040

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل عبيد49921022511009041

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى سليم احمد عودة49931022511009044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0061.71اعدادية الرافدين للبنينتطبيقينور الدين محمد ناصر عبيد49941022511009049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيوليد خالد نجم خليفه49951022511009050

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء449.0064.14اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد عبد العظيم عبد العظيم احمد49961022511011005

كلية العلوم/جامعة االنبار510.0072.86اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعايد سعدون عواد عباس49971022511011019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0081.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم حسين غزال49981022511011024

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعلي فوزي عبد هللا سعد49991022511011033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعمار فاضل عباس صالح50001022511011034
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية االسراء للبنينتطبيقيغزوان شالل فرحان حسين50011022511011035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم611.0087.29اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمحمد سعد خلف عويد50021022511011038

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمنير هيثم سعدي عباس50031022511011044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية االندلس للبنينتطبيقيداود بيان غازي داود50041022511012004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية االندلس للبنينتطبيقيسجاد فرقد مهدي عباس50051022511012005

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد صادق صباح حسين قاسم50061022511012013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمهيمن رزاق عبد الكاظم عبد الحسن50071022511012017

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيابراهيم احمد زيدان نايف50081022511013001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد جياد سليمان علي50091022511013005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد سالم كامل حمادي50101022511013007

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد علي عماد خلف50111022511013008

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد لؤي خليل عبد الهادي50121022511013009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد مشتاق منصور سعود50131022511013011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية474.0067.71اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه احمد عبد الوهاب علي50141022511013013

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه زيد محمد كاني50151022511013014

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه زيد واصل عطاء50161022511013015

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيامير علي مهدي محمد50171022511013018

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيبشر عبد الرزاق محسن سعود50181022511013025

كلية الحقوق/جامعة النهرين616.0088.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيبكر رأفت عصام عاشور50191022511013026

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيبكر سعد جاسم محمد50201022511013027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسين عادل عبد الخالق عبد الكريم50211022511013031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيرامي رائد عبد هللا محمد50221022511013033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0067.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيزين العابدين علي كاطع خليفة50231022511013035

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسعد حسين سعد عبد الجليل50241022511013036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسليم قاسم سليم احمد50251022511013038

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسيف صالح حميد عبد50261022511013039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيصالح مهدي قاسم نصيف50271022511013041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيصهيب رعد سعيد عبد50281022511013043

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم471.0067.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيطه غزوان عبد الكريم كامل50291022511013045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن احسان اسماعيل صالح50301022511013048

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت596.0085.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن انس فاضل ذياب50311022511013049

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين631.0090.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن جمال شكري جمال50321022511013050

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين638.0091.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد شاكر عماش50331022511013051

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة كربالء674.0096.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض نواف سرحان50341022511013052

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن سمير خلف حسين50351022511013054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن مصطفى محمد اسماعيل50361022511013056

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن مهند حمدان عبد هللا50371022511013058

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية601.0085.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد القهار عمر داود سلمان50381022511013060

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا صالح فاضل عبد50391022511013067

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي سعدي عبد الرحيم50401022511013071
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قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد مولود رشيد50411022511013072

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي اياد حسين علي50421022511013076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي اياد طه ياسين50431022511013077

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي حيدر غالم عباس عبد50441022511013080

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي وحيد ابراهيم علي50451022511013084

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد احمد موسى جمعه50461022511013093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد موفق عدنان عبد الفتاح50471022511013103

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد وليد خالد حمدي50481022511013104

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمود حامد هاشم رحيم50491022511013105

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمود عصام محمود عبد الرزاق50501022511013106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى سمير خلف حسين50511022511013109

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى محمد جميل عبد الرزاق50521022511013111

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى محمود حسن مطشر50531022511013112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمنيب طالب حمد عبد50541022511013116

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف حسام رمضان صالح50551022511013122

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف شاكر محمود اسماعيل50561022511013124

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف صهيب مؤيد ثابت50571022511013125

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييونس عمر محمد اسماعيل50581022511013129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد حسن عبد الهادي عبد الجبار50591022511014006

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد رمزي راشد خلوصي50601022511014008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد سعدي فخري جمال50611022511014009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد ناظر محمد جابر50621022511014014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية القدس للبنينتطبيقيجعفر محمد عبد هللا محمد50631022511014021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسن زيد واصف هامل50641022511014023

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة ديالى470.0067.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسين حقي اسماعيل علوان50651022511014024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيرشيد يعرب رشيد مخلف50661022511014027

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيزين العابدين اسامه نوري محمود50671022511014029

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيزين العابدين يونس خليل حمد50681022511014031

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم نصيف جاسم50691022511014033

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيسجاد علي محمد حسن50701022511014035

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت471.0067.29اعدادية القدس للبنينتطبيقيصالح عكار ابراهيم محمد50711022511014038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين علي خضر50721022511014042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن سرمد عطا ضاحي50731022511014043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الهادي جواد50741022511014045

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحيم محمد رميض حمادي50751022511014047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا شهاب احمد ظاهر50761022511014052

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين564.0080.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا عصام الدين عبد السالم محمد50771022511014054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا عمر فاروق محمد50781022511014055

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل455.0065.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا محي عبد هللا محمد50791022511014058

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا هادي علي صالح50801022511014059
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبيده مصعب ياسين عبد الجبار50811022511014061

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي صالح الدين علي حسين50821022511014065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي فؤاد معجل عبد هللا50831022511014066

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين488.0069.71اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمار عدي انور عبد المجيد50841022511014068

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء436.0062.29اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر فاروق فؤاد عبد الكريم50851022511014071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية القدس للبنينتطبيقيغيث فراس زكي عبد الفتاح50861022511014074

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية القدس للبنينتطبيقيفهد محمد وجيه ذاكر50871022511014076

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت603.0086.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيكرم مظهر عبد الجبار حميد50881022511014077

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد االمين قصي مكي عبد العزيز50891022511014081

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد القاسم ياسين محمد طاهر اسماعيل50901022511014082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد خالد احمد عبد هللا50911022511014085

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد عامر سلطان دهام50921022511014087

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية644.0092.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد عدنان جار هللا نصيف50931022511014088

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد ياسر علي جاسم50941022511014094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمود حسام سليم احمد50951022511014095

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية399.0057.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيمرتضى عبد العزيز محمد صالح ظاهر50961022511014096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى رحيم شهد عبار50971022511014098

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى ماهر هاشم محمد50981022511014099

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية القدس للبنينتطبيقيهاشم ماهر هاشم محمد50991022511014100

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية القدس للبنينتطبيقيياسين باسم عويد خضر51001022511014104

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية القدس للبنينتطبيقييوسف عتبه مظفر عبد القادر51011022511014106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقياثير كريم عبد الصاحب عبد الكريم51021022511015003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقياحمد ثامر عبد الزهرة عبد الحسن51031022511015005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقياحمد عامر عبد الستار محي51041022511015008

كلية االعالم/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيايمن احمد خليل ابراهيم51051022511015013

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحسين جمعه فحاط عظم51061022511015022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحسين شاكر محمود نوره وك51071022511015024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيخطاب عمر عبد النبي عبود51081022511015026

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين497.0071.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيرامي محمود وزه عبود51091022511015027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيزيد احمد سعيد خليل51101022511015029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيسجاد صالح عبد الملك خماس51111022511015032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيسيف الدين ياسين هادي شهيد51121022511015037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعباس كاظم نصيف جاسم51131022511015042

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد حروش تركي51141022511015044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0061.29اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد الرحمن ضياء منعم داود51151022511015045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد هللا محمود لطيف محمود51161022511015047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعلي فادي صباح خدكي51171022511015055

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيفاضل حيدر فاضل عباس51181022511015065

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيكرار عمار ابراهيم مالح51191022511015067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد علي محمد جاسم51201022511015076
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد نمير فهد حسين51211022511015078

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمرتضى حسان ثابت شبل51221022511015080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمرتضى منعم صفر عرب51231022511015081

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمصطفى طارق نجاد شهاب51241022511015084

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمصطفى عباس مهدي جاسم51251022511015085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمكرم قصي عبد الرزاق محمد51261022511015087

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيياسر عامر ابراهيم خليل51271022511015088

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقييوسف عدي غازي علي51281022511015089

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقييونس كاظم عبد علي عبيد51291022511015091

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية اليمن للبنينتطبيقيابراهيم عادل ياسين حسين51301022511016002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية اليمن للبنينتطبيقيابراهيم عالء جواد كاظم51311022511016003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد مهند موفق سعيد51321022511016010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسام كريم محمد هراط51331022511016022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم655.0093.57اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين سعيد شاكر محمود51341022511016024

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار483.0069.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين عالء الدين نجم الدين سليمان51351022511016025

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين قيس احمد جاسم51361022511016028

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك522.0074.57اعدادية اليمن للبنينتطبيقيرياض نعمة منصور نايف51371022511016033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية اليمن للبنينتطبيقيضياء محمد نجرس برجس51381022511016035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم عبد هللا احمد51391022511016036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين علي خلف51401022511016037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد الوهاب سامي عبد الوهاب مالك51411022511016043

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر خالد عبد اللطيف عبد الرحيم51421022511016049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر محمد باقر اسماعيل51431022511016052

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر محمد رشيد حسن51441022511016053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية اليمن للبنينتطبيقيفاروق حسن عبد هللا صالح51451022511016055

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية اليمن للبنينتطبيقيكرم رشيد توفيق عبد هللا51461022511016057

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم علي حسين51471022511016059

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد احمد فاضل احمد51481022511016061

كلية العلوم/جامعة النهرين509.0072.71اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد صالح نوري رجب51491022511016063

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى484.0069.14اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى علي نزيه احمد51501022511016072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71اعدادية اليمن للبنينتطبيقييوسف ثائر داود سلمان51511022511016077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية اليمن للبنينتطبيقييوسف نؤاس رافع مسلم51521022511016079

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيأواب سامي احمد عباس51531022511017001

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد الكريم عبد القادر51541022511017004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين484.0069.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابراهيم يوسف حمد عبد هللا51551022511017005

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى474.0067.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد احسان سعيد ياسين51561022511017006

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد محمد فرحان حسين51571022511017008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد مهدي عفوت جار هللا51581022511017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد وليد ناجي صالح51591022511017010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياسامة احمد عبد الحسين كاظم51601022511017011
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير رائد عبد عويد51611022511017013

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية686.0098.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير سرمد زهير خليل51621022511017014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير محمود طه محمود51631022511017015

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيانمار عدنان غازي عبد هللا51641022511017017

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيايهاب جعفر محمود حسين51651022511017018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيايهاب منير حاتم نايف51661022511017019

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيبكر عمر ابراهيم عبد العزيز51671022511017022

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيبكر محمد عبد الوهاب صادق51681022511017023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0090.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين ابراهيم رشيد سالم51691022511017027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحمزة رائد حميدي كاظم51701022511017031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيذو الفقار احمد عطية جراد51711022511017033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيرامي ميسم هشام عباس51721022511017034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد الرحيم هواش51731022511017036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسيف خالد عبد الستار ابراهيم51741022511017042

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين604.0086.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسيف صالح حسان محمد51751022511017043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0077.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيطه عباس لطيف ابراهيم51761022511017045

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الحميد جاسم محمد نايف51771022511017047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين قوان علي51781022511017049

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى480.0068.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الستار نصر منصور نايف51791022511017056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا امين حليم امين51801022511017058

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا حسين ضياء صبحي51811022511017059

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي حسن51821022511017060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا محمود احمد عباس51831022511017062

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا وليد داود عبد هللا51841022511017063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي احمد عبد عويد51851022511017067

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0092.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي كريم عالوي نايف51861022511017071

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي مخلد صباح عبد اللطيف51871022511017072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي مصطفى علي حسن51881022511017073

كلية القانون/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيفهد صفاء فؤاد عبد الستار51891022511017080

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيكرار عز الدين عيدان جاسم51901022511017081

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمؤيد بسمان مؤيد محمد51911022511017082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد المجاهد هيثم محمد صالح51921022511017084

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد سرمد محمد امين احمد51931022511017088

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد عبد الجبار51941022511017090

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمرتضى تحسين علي خلف51951022511017095

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى خضير عباس جبار51961022511017097

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى عامر فرحان علي51971022511017100

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد رجب51981022511017101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيياسين ثامر ياسين ابراهيم51991022511017104

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية المصطفى للبنينتطبيقييوسف عمار عبد الكريم احمد52001022511017107
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد زيدون ياسين عباس52011022511018001

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية االمين للبنينتطبيقيحجي محمد احمد محمد احمد52021022511018009

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية591.0084.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسن صفاء مهدي حسن52031022511018012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسن محمد محمود هادي52041022511018014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية االمين للبنينتطبيقيسجاد ناظم حسن فاضل52051022511018021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيسيف علي كاظم عبد الرحيم52061022511018022

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد جلوب هارف52071022511018024

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا جبار ستار داود52081022511018026

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا هيثم سعدي مهدي52091022511018028

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية االمين للبنينتطبيقيعماد عماد كاظم سلمان52101022511018031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية االمين للبنينتطبيقينور الدين مازن محمد علي عبد االمير52111022511018038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية االمين للبنينتطبيقيهشام رشيد جاسم محمد52121022511018039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد خلدون ابراهيم علي52131022511019005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد قيصر صادق جهاد52141022511019008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد مصطفى صالح مهدي52151022511019009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيازهر زياد عدنان زوين52161022511019010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية461.0065.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقياسامه حيدر عباس بديوي52171022511019011

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير فراس محمد عباس52181022511019013

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقياوس عاصم صادق عباس52191022511019015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيايهم عبد الحسن مجيد حميد52201022511019017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيباهر عادل محمد رضا52211022511019018

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء462.0066.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيجعفر عباس علي عبيد52221022511019022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسن بشير رياض عاكف52231022511019024

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0080.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد المهدي نعمه52241022511019027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر سعد عزيز عبد الحسن52251022511019028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخطاب باسم خضير عبد هللا52261022511019029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزكي حسنين زكي عبد علي52271022511019030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيزين العابدين ماهر حماد جوهان52281022511019032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد عبد الرحمن طه محسن52291022511019033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيصهيب عوادل عادل نايف52301022511019035

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه حقي اسماعيل وهيب52311022511019036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعادل فراس عالوي دوحان52321022511019037

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي سلمان فرمان52331022511019039

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد المحسن عبيد52341022511019040

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا بسام عبد الحليم عمر52351022511019043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا فراس صالح كردي52361022511019048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعالء نبيل خالد حميد52371022511019052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي احمد شهاب احمد52381022511019053

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حسين فتحي جواد52391022511019055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي محمد حسين عمران52401022511019059
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كلية العلوم/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمر احمد عميد زين العابدين52411022511019063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمر طاهر رفيق شاكر52421022511019064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمر علي زياد عاكف52431022511019065

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين635.0090.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمرو خالد عبد المجيد عبد الرحمن52441022511019067

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية485.0069.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيقاسم محمد صبري محمود52451022511019068

كلية العلوم/جامعة النهرين541.0077.29اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمؤمل علي نجم عبود52461022511019069

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد امين محمد رشيد52471022511019071

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد كمال صالح عمو52481022511019073

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى مأمون قاسم محمد52491022511019080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى ماهر نوري مجيد52501022511019081

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى محمد وليد عبد المجيد52511022511019082

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0061.86اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق فاضل كاظم52521022511019083

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى ميسر عبد الغفور محمد علي52531022511019084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية الكندي للبنينتطبيقيهمام سعد صالح احمد52541022511019087

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية الكندي للبنينتطبيقيهيثم وليد خالد محمد جواد52551022511019088

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الكندي للبنينتطبيقييوسف قصي مهدي عريبي52561022511019090

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت470.0067.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيأسامه نصر محمد جواد52571022511020001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية489.0069.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم جمال ابراهيم الحج52581022511020007

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا جمعه عبود52591022511020010

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد جالل محمد عواد52601022511020014

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد غسان عدنان محمد52611022511020021

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد محمد خالد قاسم52621022511020022

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية466.0066.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقياسامه احمد عبد الرحمن عبد الرزاق52631022511020029

كلية العلوم/جامعة االنبار458.0065.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقياسامه انور فخري حمود52641022511020030

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقياسامه محمد خليل محمد52651022511020033

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقياكرم يحيى احمد حميد52661022511020036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيامير محمد دلف نوار52671022511020039

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيانس عامر عبد الحميد علوان52681022511020042

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم471.0067.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيانس عبد اللطيف قاسم محمد52691022511020043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيانس فراس حميد داود52701022511020044

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيايوب نهاد احمد غانم52711022511020047

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبكر أوس رمضان مجول52721022511020050

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبالل محمد احمد كريم52731022511020052

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيجعفر صادق نايف محسن52741022511020057

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحاتم رائد حاتم شهاب52751022511020058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحذيفة حسين علي محمد52761022511020060

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسن فاهم محمد تركي52771022511020062

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسن مشتاق طالب شالش52781022511020064

قسم السدود وموارد المياه-كلية الهندسة/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسين رفعت جابر صالح52791022511020065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسين عبد االمير كاظم محمد حسن52801022511020066

154 من 132صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسين فراس محمد راضي52811022511020067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحيدر زياد محمد حسن52821022511020072

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحيدر فوزي عبد الوهاب حسن52831022511020073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0064.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخطاب محمد صالل تركي52841022511020078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيزيد وليد فرج حسين52851022511020081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة كركوك525.0075.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسعيد عدي محمد سعيد سليمان52861022511020086

كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0062.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسيف االسالم مهند نوفل مصطفى52871022511020089

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيصديق بكر ذياب ابراهيم52881022511020091

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيصهيب ضياء محمود شهاب52891022511020092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيصهيب علي اسماعيل فرج52901022511020094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيطه اركان صادق عبد هللا52911022511020095

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعامر احمد ناهي حسون52921022511020097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الحميد رشيد لطيف صالح52931022511020100

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد مولود احمد52941022511020103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0062.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن اياد ياسين نايف52951022511020105

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن تحسين خليل داود52961022511020107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسام عالء عبد الحسين52971022511020108

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0070.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد رافع عبود52981022511020116

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد السالم احمد نجيب عبد الجبار52991022511020119

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل637.0091.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد السالم علي عوده53001022511020121

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز عدنان عبد علي حساني53011022511020122

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد القادر رواء عبد المجيب محمد رؤوف53021022511020124

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد القادر عبد هللا خلف مشيوح53031022511020126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا خلدون نوار صالح53041022511020132

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا رزاق عبد هللا رديني53051022511020133

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس حسين عبد هللا53061022511020136

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا علي ابراهيم حمد53071022511020137

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا وليد شاكر عباس53081022511020142

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0068.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الملك ماجد حميد خضير53091022511020143

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين586.0083.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد المهيمن حازم صبحي عبد المجيد53101022511020144

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعثمان خالد حمد عبد53111022511020147

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي حسين سليمان اسماعيل53121022511020155

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي رياض رزاق عباس53131022511020158

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي صالح حسين سعيد53141022511020162

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي فاضل جاسم حمادي53151022511020165

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي ماهر عبد الحسين جسام53161022511020168

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم619.0088.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر احمد حسين علي53171022511020180

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر سعد نايف داود53181022511020184

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر صاحب علوان شالل53191022511020185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية593.0084.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر غسان عدنان محمد53201022511020187
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر لؤي سليم داود53211022511020188

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد689.0098.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر محمد شهاب حمد53221022511020189

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر مهند شاكر ابراهيم53231022511020191

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر هيثم حمد رشيد53241022511020192

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيفهد عمر خالد عبد الرزاق53251022511020202

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية494.0070.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيليث غسان كاظم حمادي53261022511020206

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمجتبى ازاد قادر اسد53271022511020210

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحسن محمد عبد القادر احمد53281022511020211

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد احمد53291022511020213

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد امين طه محمود زيدان53301022511020214

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد باسم فحيم علي53311022511020215

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد خضر سلمان عبد العزيز53321022511020221

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد رواء عبد المجيب محمد رؤوف53331022511020223

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد زياد طارق رجب53341022511020224

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية481.0068.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عصام عبد الرزاق احمد53351022511020227

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عماد كمال صبري53361022511020228

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عمار عالء عبد هللا53371022511020229

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد نادر محمود جاسم53381022511020233

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمود رائد محمود علي53391022511020238

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمود وسام محمود كاظم53401022511020241

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى احمد كامل كريم53411022511020243

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى اكرم فهمي فليح53421022511020244

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى جميل محمد جميل53431022511020247

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى زياد حماد نخيالن53441022511020249

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى فاروق عمر خطاب53451022511020253

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى محمد قاسم نهير53461022511020257

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمعروف احمد حسين عبد53471022511020261

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقيموسى احمد حسن ثجيل53481022511020264

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقينصر شهاب احمد حسين53491022511020266

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم479.0068.43اعدادية العامرية للبنينتطبيقيهاشم ثامر عبد هللا محمد53501022511020269

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقيياسر فيصل فوزي مصطفى53511022511020276

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف حيدر عباس حسن53521022511020283

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف زياد بهجت خطاب53531022511020286

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف سلمان ابراهيم سلمان53541022511020287

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف طالل محمد ظعون53551022511020288

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف عماد كامل عباس53561022511020291

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الجليل كاطع53571022511020292

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف محمد نامق سعيد53581022511020294

كلية العلوم/جامعة االنبار508.0072.57اعدادية العامرية للبنينتطبيقييونس فراس محمد خلف53591022511020296

كلية العلوم/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابراهيم صالح هاشم صالح53601022511022002
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابو بكر امين علي سعود53611022511022004

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابو بكر محمد عباس هوير53621022511022005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد حميد حسن عوده53631022511022006

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد غسان فرج علي53641022511022010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقياسامه عدنان عبد الجبار عبد الكريم53651022511022013

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى572.0081.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيانس عراك جبر شالل53661022511022014

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيبهاء محمود احمد حمد53671022511022019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن مجيد حسن محمود53681022511022021

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار539.0077.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيرسول شاكر عزاوي احمد53691022511022024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية402.0057.43اعدادية المثنى للبنينتطبيقيصادق حسن زاحم عدوان53701022511022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0064.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس رائد حميد سرحان53711022511022031

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الغفور وديع صافي عبد القادر53721022511022036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا خوالن محيي الطيف53731022511022037

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الوهاب عدنان حسين صعب53741022511022038

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي نعيم مصلح ضاحي53751022511022041

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمر رعد هادي اسماعيل53761022511022042

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0068.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمر محمد عيسى عبد53771022511022045

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد احمد فاضل محمود53781022511022049

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد االمين عدي حسن محمود53791022511022050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة446.0063.71اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد صباح حسن علوان53801022511022052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى ناظم احمد محمود53811022511022059

كلية العلوم/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية المثنى للبنينتطبيقينور زهير طالل صكر53821022511022061

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الرازي للبنينتطبيقياحمد ابراهيم اسماعيل حمادي53831022511023002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الرازي للبنينتطبيقيامير خالد رياض عزيز53841022511023003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية الرازي للبنينتطبيقيبرهان عادل رضا جاسم53851022511023005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية الرازي للبنينتطبيقيحيدر حسن هادي راضي53861022511023006

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية الرازي للبنينتطبيقيعبد الرزاق عبد الكريم عبد الرزاق سكران53871022511023010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الرازي للبنينتطبيقيعبد هللا فالح طه سلمان53881022511023012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية الرازي للبنينتطبيقيعمر فاروق صالح حسن53891022511023018

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة430.0061.43اعدادية الرازي للبنينتطبيقيمحمد احمد اسماعيل عبد53901022511023019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الرازي للبنينتطبيقيمصطفى امين محمود فليح53911022511023023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0063.29اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيامجد مصلح ابراهيم عوده53921022511024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيسجاد عصام عبد حسين53931022511024010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيمحمد عبد المحسن مجبل كاظم53941022511024026

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد باسم نعمت عبد هللا53951022511026005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد ناجي تركي حمزه53961022511026006

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد نعيم فائق عبد الوهاب53971022511026007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقياسامة احمد محمد ياسين53981022511026008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيامير علي كريم موسى53991022511026012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيامير منيب عبد االمير عبد الكريم54001022511026013
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقياوس محمد جالل احمد54011022511026015

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبالل عبد الستار جبار عبد هللا54021022511026016

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيجعفر محمد خليل حسين54031022511026018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المنصور للبنينتطبيقيجعفر محمد عريبي عبود54041022511026019

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.1693.88اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن حبيب حسين حسن54051022511026022

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن علي جمعة عودة54061022511026023

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن فائز ناجي مجيد54071022511026024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسين علي حسين المي54081022511026029

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسين محمد بدر حمدان54091022511026031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحمزة حيدر حسن مهدي54101022511026032

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحيدر سامر نجم عبد حسين54111022511026033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيزيد عصام لطيف اسماعيل54121022511026037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيزيد ياسين مصطفى كامل54131022511026038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسامر عامر طالب محمد54141022511026040

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسيف مهند صالح مهدي54151022511026043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيشاهين هيثم كريم كاظم54161022511026044

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى483.0069.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد دواح حسن54171022511026049

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد العزيز حسن عبد العزيز محمد54181022511026050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد القادر عالء يوسف طه54191022511026052

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد القادر عمر صالح شاكر54201022511026053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا احمد حقي فرج54211022511026054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر صبري عبد الرحمن54221022511026056

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا خالد سلمان علوان54231022511026057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0065.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا رائد عزيز محمود54241022511026058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل مصطفى ياسين54251022511026063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى سليم سعيد54261022511026064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد المجيد محمد مجيد حميد54271022511026065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعز الدين ثامر ناجي شويع54281022511026067

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي احمد علي داود54291022511026068

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي سالم صبار عباس54301022511026074

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط593.0084.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل حمود54311022511026077

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية664.9294.99اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي محمد فائق محمد علي54321022511026078

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعمر نمير عبد الصمد عبد الغفور54331022511026083

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيغزوان احمد حامد احمد54341022511026084

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.6492.23اعدادية المنصور للبنينتطبيقيفائق محمد فائق محمد علي54351022511026085

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقيفيصل هشام علي محسن54361022511026086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المنصور للبنينتطبيقيكاظم جمال كاظم حميد54371022511026087

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد احمد صالح رضا54381022511026091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حافظ54391022511026093

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد صباح صالح الدين عارف54401022511026096

154 من 136صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ االولى 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد مازن ابراهيم عبد اللطيف54411022511026098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0062.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمود احمد عزيز محمود54421022511026099

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمرتضى مهدي محمود مهدي54431022511026102

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى اركان علي سالم54441022511026104

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين627.0089.57اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى جبار ارحيم خميس54451022511026106

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى ناظم غازي خضير54461022511026112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمهدي عباس مطشر طاهر54471022511026113

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف ابراهيم حامد عبد الكريم54481022511026120

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف اسامة فريد جميل54491022511026121

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف ثامر كامل علي54501022511026122

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف رائد عبد هللا خضير54511022511026123

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف فراس فؤاد طه54521022511026124

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف ليث عدنان خلف54531022511026125

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية462.0066.00اعدادية المنصور للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الكريم حسون54541022511026126

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيبدر حسنين احمد جاسم54551022511028001

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.2492.18الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيحسين محمد شوكت جاسم54561022511028002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد614.7287.82الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيزيد محمد فالح عبد الكريم54571022511028003

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت578.8882.70الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيزين العابدين نصير نوري محمد54581022511028004

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0491.43الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيسيف احمد صالح حسن54591022511028005

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية491.3270.19الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيصقر فهد صادق محمد رضا54601022511028006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0482.72الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا فراس عبد الرزاق سلمان54611022511028008

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين687.8098.26الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيعمران احمد عبد المهيمن محمد54621022511028009

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.7287.25الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد رائد محمد خليل54631022511028010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.5299.93الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى حسين طالب محمد54641022511028011

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد706.92100.99الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمنتظر علي مهدي جعفر54651022511028012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد704.84100.69الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمهدي علي مهدي جعفر54661022511028013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.1278.16الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيياسين نوفل شهاب احمد54671022511028014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.6097.80الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقييحيى احمد مرتضى سعيد54681022511028015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيأسامة ابراهيم داود سلمان54691022511029001

قسم االتصاالت-كلية الهندسة/جامعة ديالى575.0082.14اعدادية الداودي للبنينتطبيقيابراهيم احمد باسم محمد54701022511029002

كلية العلوم/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الداودي للبنينتطبيقياحمد حسين علي مزبان54711022511029004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الداودي للبنينتطبيقيالخطاب عمر احمد سميان54721022511029007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الداودي للبنينتطبيقيباقر ثامر باقر علوان54731022511029009

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسام فيصل عبد الرزاق علي54741022511029012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسن حسام نبيل عارف54751022511029013

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسن محمد مجيد حسن54761022511029014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية الداودي للبنينتطبيقيسامان جمال محمد علي محسن54771022511029019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيضرغام ظافر رضا ابراهيم54781022511029025

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد702.00100.29اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الحكيم شاكر عبد الرزاق54791022511029027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعمار طالل عبد صالح54801022511029036
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد االمين اياد فاضل عليوي54811022511029040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد الباقر عامر غني مهدي54821022511029041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد الطيب احمد علي صالح54831022511029042

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد هللا محمد حسن54841022511029043

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد رضا عقيل محسن صالح54851022511029044

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد سمير محمد حمد هللا54861022511029046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد الحسن غازي54871022511029049

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد فرات حلمي اسماعيل54881022511029050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق جميل جاسم54891022511029053

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمصطفى عصام مجيد عبد علي54901022511029054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية الداودي للبنينتطبيقيميثم حيدر حسين هادي54911022511029057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الداودي للبنينتطبيقيوليد خالد شلش صالح54921022511029058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الداودي للبنينتطبيقييوسف ماهر محسن يوسف54931022511029059

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد حسين احمد هادي54941022511030009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية السالم للبنينتطبيقييوسف محمد موسى محمد54951022511030011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيأسيد قحطان طالل مهدي54961022511032001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعبد السالم محمد عبد الحكيم اسماعيل54971022511032007

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعالء كريم فياض فرحان54981022511032009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيفارس احمد رحيم محمود54991022511032011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقييونس فواز صالح ابراهيم55001022511032017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية600.0085.71اعدادية الداخلية للبنينتطبيقياحمد فؤاد فالح عبد هللا55011022511033001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى454.0064.86اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيطه مشتاق ابراهيم طه55021022511033019

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمد جميل كاظم دخيل55031022511033026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقياحمد زيدان خلف نعمة55041022511035003

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيبراء صالح شحاذة عواد55051022511035009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيحسين بشير حميد حسين55061022511035011

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيخليل ابراهيم محمود توفيق55071022511035012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء506.0072.29اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيزياد اسماعيل سليمان حسن55081022511035013

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية590.0084.29اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعبد الرحمن عيفان محمد دحام55091022511035016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعلي احمد تركي حميدي55101022511035022

كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعلي فاضل مخلف عبد هللا55111022511035023

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعمر احمد صالح حمد55121022511035025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيلؤي مشتاق محمود بحر55131022511035026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيليث سعد جاسم محمد55141022511035027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم465.0066.43اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقييوسف اسعد حبيب شهاب55151022511035037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيإبراهيم محمد عناد نهار55161022511037001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيايوب منعم نايف فرحان55171022511037004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت516.0073.71اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيبالل عايد دهام اسماعيل55181022511037006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيبالل هيثم حمادي شحاذه55191022511037007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة570.0081.43اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيجمال ابراهيم صالح عنيد55201022511037008
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيحسين قيس عبد الباري مكي55211022511037012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0088.71اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيسالم حسين كامل شخير55221022511037014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فرحان برغش مصلح55231022511037018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعز الدين فالح احمد عيفان55241022511037021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيفاروق حميد محمود حمزه55251022511037027

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0090.43اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد احمد دواش نده55261022511037029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد سريح55271022511037030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد نافع علي مخلف55281022511037034

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة550.0078.57اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمختار ناهض حميد اسماعيل55291022511037035

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة كركوك659.0094.14اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقييونس شهاب احمد عبد هللا55301022511037043

كلية العلوم/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية الطارق للبنينتطبيقيابو بكر حيدر حمودي فرج55311022511038001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية الطارق للبنينتطبيقياحمد رعد فاضل ابراهيم55321022511038002

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل479.0068.43اعدادية الطارق للبنينتطبيقياحمد عامر تركي جبار55331022511038003

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية الطارق للبنينتطبيقيذو الفقار محمد محمود مظلوم55341022511038007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الطارق للبنينتطبيقيشهاب عدنان شهاب احمد55351022511038009

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين650.0092.86اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد اللطيف حمودي55361022511038012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعالء عصام عبد الرحمن صديق55371022511038013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعلي عمر عادل محمود55381022511038014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعمار ياسر نوفل خضير55391022511038016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعمر ثائر نجيب سعود55401022511038017

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية الطارق للبنينتطبيقيغيث صالح يوسف علوان55411022511038019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمحمد قاسم صادق شالل55421022511038022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمصطفى عمار ثابت حميد55431022511038023

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الطارق للبنينتطبيقييوسف بشار علي حسين55441022511038027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيزيد عبد الحسين مزعل عبد55451022513001004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد حمد عواد55461022513001005

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمود محمد فاضل محمد55471022513001008

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عزمي موسى كاكي55481022513001009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد محمد حسين55491022513002004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم463.0066.14ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الغفار وهيب هاشم55501022513002005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيمصطفى زياد منخي نهايه55511022513002009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية المنار األهلية للبنينتطبيقيحسام مظهر خلف هادي55521022513003002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية المنار األهلية للبنينتطبيقييوسف حسين كاظم جبر55531022513003008

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية اللباب االهلية للبنينتطبيقيحكم علي سعد زيدان55541022513006001

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية اللباب االهلية للبنينتطبيقيمنتظر هادي علي ناصر55551022513006003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.7268.67ثانوية اللباب االهلية للبنينتطبيقيياسر حميد سرحان اسماعيل55561022513006004

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيأسامة حسين لويذ محمد55571022513007002

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيذو الفقار حيدر كريم علوان55581022513007003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيسجاد حيدر كريم علوان55591022513007004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيعلي مهند فاضل أحمد55601022513007007
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قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيعمار كاظم عطية كاظم55611022513007008

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود عثمان قادر55621022513007009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احسان هادي يوسف55631022513007011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمهدي محمد مراد عبد الكاظم55641022513007012

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمحمد تحسين علي حسين صبري55651022513008005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمراد مصلح مهدي كاظم55661022513009007

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0091.57ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ضياء عبد الستار صالح55671022513010003

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعبد الودود ايهاب عبد الودود علي55681022513010004

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد السالم سوادي كريم55691022513010005

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0094.14ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعمر علي عادل احمد55701022513010006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقييوسف حسين علي محمود55711022513010009

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيصهيب صالح عبد الحميد صالح55721022513012004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيطه ضياء علي حسين55731022513012005

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.6074.09ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمود عبد الخالق حميد55741022513012006

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد696.0099.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي محمد55751022513012007

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيعالء محمد عالء نجيب55761022513012008

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيفائق باسل فائق توفيق55771022513012009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد لؤي عبد الهادي محمد55781022513012010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقيابراهيم خالد عبد الزهرة موسى55791022513016001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية487.0069.57ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقياحمد فراس نهثل عبد السالم55801022513016002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار452.0064.57ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقيانس مالك مجهد جيجان55811022513016004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقيطيف معاذ عبد االله عبد الرزاق55821022513016006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيابراهيم توفيق عدنان ابراهيم55831022513017001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقياحمد حازم محمد مخلف55841022513017002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيامين سامي بناوي علوان55851022513017005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيايهاب صباح علي عبد55861022513017007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيبشير فالح فرحان مسربت55871022513017008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل444.0063.43ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيبكر صاحب عدنان ابراهيم55881022513017009

قسم المدنية-كلية الهندسة/جامعة سامراء546.0078.00ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيحارث سالم مشكور محمود55891022513017012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيدحام حامد عناد حمود55901022513017014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيضاري احمد حامد سليمان55911022513017015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين631.0090.14ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن مريد خسباك55921022513017016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق واثق عبد الوهاب خميس55931022513017017

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد القادر مهدي محمد حسيجان55941022513017018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا هادي عبد هللا كاظم55951022513017019

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد المؤمن وليد محمود سليمان55961022513017020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد الملك محمد دلف صالح55971022513017021

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0071.14ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب حمزه عبد هللا نصار55981022513017023

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الرزاق محمود55991022513017025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد يوسف علوان56001022513017026
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0089.71ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيعمر جواد عواد ماجد56011022513017028

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيفاروق عمار صالل مهدي56021022513017029

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيليث حاتم عبد شايع56031022513017031

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت524.0074.86ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيمصطفى موسى عوده محمود56041022513017033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيمعتز رياض حميد احمد56051022513017034

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيوليد خالد جياد حمزه56061022513017037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية الزيتون االهلية للبنينتطبيقيياسر ابراهيم شياع علوان56071022513017038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح جمعه صالح56081022513018001

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية502.0071.71ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيعز الدين محمد سلمان حمد56091022513018003

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية الرسالة االهلية للبنينتطبيقيسيف علي فاضل مجيد56101022513019003

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية660.0094.29ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقياحمد عادل عبد ياسين56111022513020001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيباقر عامر صدام عبد الرضا56121022513020003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية518.0074.00ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيباقر غزوان علي صالح56131022513020004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك434.0062.00ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيفرقد خضير حميد اسماعيل56141022513020007

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمحمود حارث فرحان عبد هللا56151022513020010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية افق االهلية للبنينتطبيقيديار زياد جسام محمد56161022513023005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0068.00ثانوية افق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نصير هاشم صادق56171022513023009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية511.0073.00ثانوية الظفر االهلية للبنينتطبيقيصباح حيدر صباح محمد علي56181022513024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية الظفر االهلية للبنينتطبيقيمروان احمد محمد محمد علي56191022513024002

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين637.0091.00ثانوية ايمن االهلية للبنينتطبيقيبشار احمد محمد احمد56201022513025001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى436.0062.29ثانوية ايمن االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن شاكر محمود عبد علي56211022513025003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية ايمن االهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف ماجد الطيف56221022513025004

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية600.0085.71ثانوية الغد االهلية للبنينتطبيقيمهند حسنين حميد مجيد56231022513026002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيحيدر مازن عبد الزهره عصواد56241022515002006

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيسيف نصيف غني نصيف56251022515002009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيحسين قيس مزهر مدهوش56261022515003005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد الصمد مهند أحمد حسن56271022515004010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة518.0074.00ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيسجاد دحام إسماعيل جاسم56281022515006003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيابراهيم سالم ابراهيم فاضل56291022517003001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0076.29ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقياحمد خالد علي محسن56301022517003002

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0087.29ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيانس عبد الرزاق زعال امين56311022517003003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيسالم ناهض احمد محمود56321022517003006

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0065.57ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد الرحمن حامد جاسم محمد56331022517003009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة541.0077.29ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد الرحمن حمدي محمود علي56341022517003010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد السالم احمد محمود احمد56351022517003011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعيسى رعد محسن مسعود56361022517003014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت530.0075.71ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيفهد نوري خالد فهد56371022517003017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمحمد حسن احمد جاسم56381022517003019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة552.0078.86ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمصطفى احمد بشير داود56391022517003022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمصطفى فليح حسن علي56401022517003023
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قسم المكامن النفطية-كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0091.14ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيهيثم شاكر محمود زعيان56411022517003025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيابراهيم غالب رشيد حمزه56421022517004001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد هللا سهيل علي خلف56431022517004012

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد الملك احمد حسن محمد56441022517004013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعلي حسن اسماعيل بدوي56451022517004014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعلي عبد الحسين حسين حسن56461022517004016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعلي عبد القادر حاتم ثجيل56471022517004017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية458.0065.43ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمنتظر عبيد مهدي هاشم56481022517004024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقييوسف عباس عزيز وحيد56491022517004026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71ثانوية المجد المختلطةتطبيقيرامي رافع علي محمد56501022517006003

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار444.0063.43ثانوية المجد المختلطةتطبيقيعبد العزيز ياسين عبد الغفور جبار56511022517006004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0072.57ثانوية المجد المختلطةتطبيقيعبد هللا واثق سامي تركي56521022517006005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة523.0074.71ثانوية المجد المختلطةتطبيقيعثمان احمد عناد كاظم56531022517006006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الشموخ المختلطةتطبيقيمحمد غالب تركي سليمان56541022517008007

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0060.43ثانوية الشموخ المختلطةتطبيقيهشام علي محمد كاظم56551022517008008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيجميل عزيز هالل حمادي56561022517011002

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيعبد هللا محمد احمد حسن56571022517011008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيليث ناظم مرزه خضير56581022517011011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيمحمد مؤيد حميد خلف56591022517011012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيمصطفى مؤيد حميد خلف56601022517011014

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29الخارجيونتطبيقيعلي رياض محي ناجي56611022518001060

كلية العلوم/جامعة بغداد589.0084.14الخارجيونتطبيقيهذال احمد شاكر احمد56621022518001110

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد515.0073.57مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيريةتطبيقيأمنية رضوان فؤاد معروف56631022521007001

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0073.86ثانوية السياب للبناتتطبيقيابرار مكي فاضل علوان56641022522002004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71ثانوية السياب للبناتتطبيقيامل صالح رشيد احمد56651022522002006

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيامنه ياسين داود سلمان56661022522002007

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيتبارك سعد طه احمد56671022522002011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية السياب للبناتتطبيقيتبارك وسام مجيد خليل56681022522002012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0087.71ثانوية السياب للبناتتطبيقيجمانه محمد هادي حمدان56691022522002014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيداليا علي عبد الستار صالح56701022522002017

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيرانيا علي عبد الستار صالح56711022522002018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية السياب للبناتتطبيقيرحمه هللا حقي اسماعيل خضير56721022522002020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء596.0085.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيرند امير زيد علي56731022522002021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية السياب للبناتتطبيقيزبيده علي مطر فريح56741022522002022

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيزهراء قاس عدال نورين56751022522002024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية السياب للبناتتطبيقيطيبة جعفر علي حامد56761022522002027

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0090.43ثانوية السياب للبناتتطبيقيطيبه صالح ابراهيم سهيل56771022522002028

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيغدير خالد كاظم راضي56781022522002030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء فاضل غازي خليل56791022522002032

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين644.0092.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيفاطمه خالد حميد رشيد56801022522002033
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية509.0072.71ثانوية السياب للبناتتطبيقيفاطمه قاس عدال نورين56811022522002034

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية السياب للبناتتطبيقيفرح فراس فزع عبد56821022522002036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية السياب للبناتتطبيقيكرم هللا صفاء ناصر احمد56831022522002037

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية السياب للبناتتطبيقيالنه رياض عبد الحسين خليل56841022522002038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيلباب ظفار حبيب حسن56851022522002039

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية السياب للبناتتطبيقيماريه فاضل لطيف احمد56861022522002041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية السياب للبناتتطبيقيمريم احمد يحيى حسين56871022522002042

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم611.0087.29ثانوية السياب للبناتتطبيقيمريم عبد هللا محمد عبد56881022522002043

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم469.0067.00ثانوية السياب للبناتتطبيقيمالك عمار خليل عبد اللطيف56891022522002044

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية السياب للبناتتطبيقينبأ وليد طالب شاكر56901022522002046

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين631.0090.14ثانوية السياب للبناتتطبيقينور عادل حسين حاوى56911022522002049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0063.14ثانوية حطين للبناتتطبيقيايه صالح عبد عبد هللا56921022522004001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية حطين للبناتتطبيقيتبارك حيدر محمد شاكر56931022522004002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية حطين للبناتتطبيقيتبارك سامي فرحان شحاذه56941022522004003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية حطين للبناتتطبيقيحراء زياد خلف حسين56951022522004004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29ثانوية حطين للبناتتطبيقيديما خالد وليد احمد عطا56961022522004005

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية حطين للبناتتطبيقيزهراء حسن علي حسين56971022522004006

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14ثانوية حطين للبناتتطبيقيزهراء هيثم عبد الكريم علي56981022522004007

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية664.0094.86ثانوية حطين للبناتتطبيقيسرى حارث فؤاد محمد صالح56991022522004010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية حطين للبناتتطبيقيلبنى سعد رشيد خلف57001022522004011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم527.0075.29ثانوية حطين للبناتتطبيقيمالك بسام نوري علي57011022522004013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية حطين للبناتتطبيقينور فارس ضياء الدين يعقوب57021022522004015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيارجوان عدنان احمد سليمان57031022522006001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيتبارك حامد حروش تركي57041022522006002

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0072.00ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيتيجان عدنان احمد سليمان57051022522006004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيرانيه ابراهيم عبد الوهاب احمد57061022522006005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيروان حامد علي عباس57071022522006007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيشيرين نمير عدنان سليم57081022522006009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية642.0091.71ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم جمال رجب محمد57091022522006010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم467.0066.71ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم ذر عدنان عبد الجبار57101022522006011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيموج عالء اسماعيل ابراهيم57111022522006012

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقينرجس بهجت عبد الوهاب كريم57121022522006013

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00ثانوية الخضراء للبناتتطبيقياّيه احمد نوري شحاذه57131022522007001

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0096.43ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيتبارك ماجد حميد محجوب57141022522007003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيرسل عباس حسن محسن57151022522007004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيسجى عبد هللا ناجي محمود57161022522007009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيغاده خليل ابراهيم صالح57171022522007014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمريم عبد الجبار عبد الستار عطا هللا57181022522007016

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0070.71ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمريم غازي فيصل عبد57191022522007017

كلية العلوم/جامعة النهرين530.0075.71ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمريم ناطق عبد هللا مطر57201022522007018
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هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمالك حيدر صالح مهدي57211022522007019

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمينا احمد عبد الحسين يوسف57221022522007021

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية649.0092.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيايناس محمود عبد االمير محمود57231022522008003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيتبارك عامر حسين روضان57241022522008005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيداليه عادل مالك غفوري57251022522008007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيدنيا زياد صالح عبود57261022522008008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيديمه اريز صائب حميد57271022522008009

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيرحمه عمار طه فليح57281022522008011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيرفل ازهر نبيل محمد57291022522008012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيرقيه علي حمودي حمزه57301022522008013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيزينب عبد المجيد عبد الحميد خشمان57311022522008015

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيشمس حيدر عبد االمير محمد علي57321022522008017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة واسط610.0087.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيشمس مصطفى احمد مصطفى57331022522008018

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيطيبه فراس عارف حمد57341022522008019

كلية العلوم/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيمروه صباح خليل ابراهيم57351022522008021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيميس مصعب محمود عبد الرزاق57361022522008022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيمينه علي ناصر عبد الحميد57371022522008023

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيهند فارس فوزي مصطفى57381022522008024

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية581.0083.00ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقيهيا فؤاد عبد ابراهيم57391022522008025

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الفردوس للمتفوقاتتطبيقييسر احمد عبد الواحد رشيد57401022522008026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية الجامعة للبناتتطبيقياديان عادل احمد عباس57411022522009001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيتاره اياد احمد حميد57421022522009002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيتبارك عزيز فاضل جاسم57431022522009003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيتبارك قتيبة فريد عبد الحميد57441022522009005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرانيه احمد فاضل محمد57451022522009009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية496.0070.86ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرغدة ثابت عبد الرزاق ظاهر57461022522009010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيريام خليل نصيف عياده57471022522009012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيريم مؤيد محمود خليل57481022522009013

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيشميم فيصل عبد اللطيف حمادي57491022522009015

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0084.29ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيصبا ناظر محمد جابر57501022522009017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيطيبه نجاح عبد المهدي مرهون57511022522009020

كلية العلوم/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاطمه حيدر مهدي ابراهيم57521022522009024

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم موفق محمد رشيد57531022522009026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيموج براء خيري نصيف57541022522009028

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الجامعة للبناتتطبيقينور علي سلمان سهيل57551022522009030

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيرانيه خالد احمد علي57561022522010005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0088.29ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيزينب اكرم هاشم اسماعيل57571022522010007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيمريم ثامر كامل على57581022522010009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيموج ضياء عباس نصيف57591022522010011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقينور عقيل فاضل عباس57601022522010013
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيهيا غسان خليل ابراهيم57611022522010014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيابرار عبد السميع يوسف إبراهيم57621022522011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيبحور محمد جابر محسن57631022522011002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0095.71ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيبسمة جمال خزعل مكي57641022522011003

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية541.0077.29ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيتماضر هيثم رضا عبد علي57651022522011004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيجنة دريد عبد الستار عبد الفتاح57661022522011005

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيرسل يونس رافع زغير57671022522011006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيرهف مصطفى عبد الكريم رؤوف57681022522011007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية456.0065.14ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيمريم حسن عودة عمران57691022522011012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية اليرموك للبناتتطبيقينبأ ثابت صالح غازي57701022522011013

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية اليرموك للبناتتطبيقينينان أمير فاضل عبد الرحمن57711022522011014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية488.0069.71ثانوية اليرموك للبناتتطبيقييسر صالح مهدي ابراهيم57721022522011016

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقياسماء صهيب فاضل فرج57731022522012001

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية526.0075.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقياماني فراس احمد لطيف57741022522012002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيانفال نوري عباس هوير57751022522012004

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقياية فراس كاظم وذيج57761022522012006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيتبارك ياس خضير عباس57771022522012008

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيتماره وسام ابراهيم فخري57781022522012009

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيداليا وهاب احمد غانم57791022522012010

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيدانيه احمد عارف حبيب57801022522012011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية461.0065.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيزهراء حيدر حسن حطاب57811022522012013

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيسماحة محمد احمد صالح57821022522012015

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيسوزان شاكر داخل عبد57831022522012016

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيشروق قحطان ثامر علي57841022522012017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيشمس حسام حسين دحام57851022522012018

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيصفا عمر محمد رزوقي57861022522012019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيعائشه علي عبد الرحمن عبد الرزاق57871022522012020

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0096.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيغدق عز الدين خلف مهدي57881022522012021

كلية العلوم/جامعة االنبار557.0079.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيفاطمه خالد كريم كردي57891022522012022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيفاطمه سعد جسام حمادي57901022522012023

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيكوثر وليد خالد اسعد57911022522012025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيالنه عمر اسماعيل فرج57921022522012026

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيماريا مثنى عبد الحميد محمود57931022522012029

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمروه عمر محمد رزوقي57941022522012030

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمروه نوري حواس فياض57951022522012031

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0072.57ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيميسون فراس عبد القادر يونس57961022522012034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقينور انس كريم معيوف57971022522012035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية دجلة للبناتتطبيقياسيل شهاب احمد عبد هللا57981022522013002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية دجلة للبناتتطبيقياكرام صفاء حسين محمود57991022522013003

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية دجلة للبناتتطبيقيحنين كنعان عدنان كريم58001022522013005
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قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدان بهاء حمودي حسن58011022522013006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار463.0066.14ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدعاء اياد طارق ابراهيم58021022522013007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرفاه صدام عبد هللا حميد58031022522013008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية دجلة للبناتتطبيقيساره باسم بحر نصر58041022522013011

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية دجلة للبناتتطبيقيطيبه قاسم محمد جاسم58051022522013015

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه نمير ياسين محمد زكي58061022522013018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمنار بسام ممدوح رشيد58071022522013019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية دجلة للبناتتطبيقينبأ سعدي عبد هللا حميد58081022522013022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهديل شهاب احمد عبد هللا58091022522013025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقياسراء عادل عبد باقر58101022522014001

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية668.0095.43ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقياسراء محمد شناوه محمود58111022522014002

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيام البنين محمد جلوب رحيم58121022522014003

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيايمان جواد عداي جوعان58131022522014004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيحوراء عالء فرحان عليوي58141022522014011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيرقيه احمد علي عباس58151022522014016

كلية العلوم/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيرقيه كريم رحمه حسين58161022522014017

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيزهراء قحطان عبد علي حسن58171022522014020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيزهراء قصي خفيف موازي58181022522014021

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيزينب سالم حسن مصاول58191022522014024

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيسدن عباس علي شاكر58201022522014026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0077.86ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيسماء خالد عذاب عنكود58211022522014027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيعبير حسن سرحان محيسن58221022522014029

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيفاطمه غانم طعمه كاصد58231022522014031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية437.0062.43ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيفرح سعد وحيد جبر58241022522014033

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية583.0083.29ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقيمريم بشار ياسين جبر58251022522014035

كلية االعالم/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية البيان للمتفوقاتتطبيقينورس سعدون جاسم حطاب58261022522014043

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيايه سعد طه جاسم58271022522017002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين641.0091.57ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيرونق فؤاد سعودي عباس58281022522017007

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزينب خميس عبد هللا مسربت58291022522017009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزينب محمد بدر مهدي58301022522017010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزينه زكي عبد القادر احمد58311022522017012

كلية العلوم/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيشهد فائق جاسم محمد58321022522017014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيفاطمة يحيى احمد حميد58331022522017016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيمينه محمد صالح الدين داود58341022522017020

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين623.0089.00ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقينور رياض كاظم محمد58351022522017022

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية597.0085.29ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقييسر حازم عبد الغفور شاكر58361022522017024

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.7698.82الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيايناس هاشم محمد رجب58371022522018002

كلية العلوم/جامعة بغداد570.0481.43الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيرهف كمال حسين احمد58381022522018003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.1281.30الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيطيبه رياض نعيم عروق58391022522018004

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد703.84100.55الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيلينه خالد رشاد عبد هللا58401022522018005
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هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.9293.42الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقينورهان باسم عياش روكان58411022522018006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية652.0093.14الخضراء- ثانوية متميزات تطبيقيهبه محمد فاضل عبد الكريم58421022522018007

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم596.0085.14اعدادية االنفال للبناتتطبيقيابرار احمد عبد عبد هللا58431022522019002

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية481.0068.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيازهار قاسم شهاب احمد58441022522019004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية االنفال للبناتتطبيقيانصاف خالد حميد علوان58451022522019005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0089.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيايالف محمد خالد احمد58461022522019007

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية601.0085.86اعدادية االنفال للبناتتطبيقيبنت الهدى عادل مطر فيلي58471022522019009

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.0094.00اعدادية االنفال للبناتتطبيقيتقى اياد حسين سالم58481022522019011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية االنفال للبناتتطبيقيحنين صالح حسين علوان58491022522019012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية االنفال للبناتتطبيقيديمه سالم عبد كاظم58501022522019014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية االنفال للبناتتطبيقيديمه عماد عبد الوهاب مالك58511022522019015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرانيه فريد عباس حماد58521022522019016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرسل محمد احمد علوان58531022522019018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرسل مصطفى حسين جياد58541022522019019

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0089.57اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرقيه صادق عبد احمد58551022522019020

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرقيه محمد برزان عبد الغفور58561022522019021

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية499.0071.29اعدادية االنفال للبناتتطبيقيروان مازن عبد الرزاق رشيد58571022522019023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية االنفال للبناتتطبيقيريم مالك عبد الوهاب مالك58581022522019024

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية االنفال للبناتتطبيقيزهراء فالح زيدان خلف58591022522019026

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية االنفال للبناتتطبيقيساره جاسم محمد نجم58601022522019028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيسما احمد نوفل محمد58611022522019029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية االنفال للبناتتطبيقيسما قصي محمد رشاد رجب58621022522019030

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت575.0082.14اعدادية االنفال للبناتتطبيقيشهد سهيل خليل عبد الكريم58631022522019032

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيطيبه زكي فوزي زكي58641022522019037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقيمروه محمد حاتم احمد58651022522019044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية االنفال للبناتتطبيقيمريم سمير صافي محمود58661022522019046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية االنفال للبناتتطبيقيموده عبد الحافظ فرحان علي58671022522019050

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية االنفال للبناتتطبيقيمي رعد هزاع فصال58681022522019051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية االنفال للبناتتطبيقينبأ غزوان محمد وهيب58691022522019054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية االنفال للبناتتطبيقينرمين رعد محمود علوان58701022522019055

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية االنفال للبناتتطبيقينور اركان جبار عبيد58711022522019057

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية االنفال للبناتتطبيقيهاجر ابراهيم رديف ذنون58721022522019058

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية االنفال للبناتتطبيقيهبه صفاء يوسف وهيب58731022522019059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية625.0089.29ثانوية النضال للبناتتطبيقياشواق فوزي سلمان يوسف58741022522020001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية النضال للبناتتطبيقيدانية خالد مصطفى صالح58751022522020003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية النضال للبناتتطبيقيغسق عبد اللطيف احمد لفتة58761022522020009

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية النضال للبناتتطبيقيغنى حيدر محمد رضا عبد العزيز58771022522020010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيلينة رعد سعد محمد علي58781022522020011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم اّماد ناجي مطني58791022522020012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية النضال للبناتتطبيقيهاجر وليد حمادي علوان58801022522020015
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية النضال للبناتتطبيقيود عبد هللا اسماعيل عبد الحميد58811022522020016

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الحكمة للبناتتطبيقياستبرق محمد ولي موزان58821022522025001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيايه علي حسن محمد علي58831022522025004

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيحوراء سليم داود عبد هللا58841022522025005

كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء حسين ناجي سعيد58851022522025007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء عبد الرزاق هوبي حسين58861022522025009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيشمس هاشم عوده رجب58871022522025012

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيشهد عمر جبار طه58881022522025013

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيطيبه رياض إبراهيم ثيل58891022522025014

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيفاطمه رائد عبد االمير عبيد58901022522025015

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمريم محمد فاضل عليوي58911022522025017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية الحكمة للبناتتطبيقينبأ علي عيدان حمودي58921022522025019

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00ثانوية الحكمة للبناتتطبيقينور علي عباس فلغوص58931022522025021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية الحضارة للبناتتطبيقياسراء محمود علي حميدي58941022522026001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الحضارة للبناتتطبيقياسماء علي خلف محمد58951022522026002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيرسل خالد عبد الوهاب محمد58961022522026008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيرونق رعد جميل ثلج58971022522026009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار466.0066.57اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيفدوى ناسراو نريمان معروف58981022522026017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0072.57اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيمنار سعدون محمد عبد58991022522026019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار461.0065.86اعدادية الحضارة للبناتتطبيقينضال عباس جاسم حسين59001022522026020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية الحضارة للبناتتطبيقيهمسه محمود خليفه محمد59011022522026023

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية635.0090.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقياّريج كريم عبد هللا حسين59021022522028001

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية البطولة للبناتتطبيقياسراء حسين كريم جياد59031022522028005

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية البطولة للبناتتطبيقيامنه واثق ناجي فياض59041022522028008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايمان سلمان عساف رحال59051022522028009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0064.14اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايه عيسى خضير حمادي59061022522028011

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية البطولة للبناتتطبيقيبيداء فالح احمد جميل59071022522028015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة638.0091.14اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتبارك صالح سالم عبد59081022522028017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتقى رعد سعدي فيصل59091022522028018

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية البطولة للبناتتطبيقيخديجه حامد سعيد مخلف59101022522028020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية البطولة للبناتتطبيقيدنيا قيس ابراهيم علوان59111022522028021

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقيرؤى باسم علي العاصي59121022522028022

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية البطولة للبناتتطبيقيرانيا ياس خضير مرزوك59131022522028023

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية البطولة للبناتتطبيقيرسل مجيد صبر حمد59141022522028025

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزهراء اياد طاهر خلف59151022522028027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزينب حسن علي طاهر59161022522028029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0062.57اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسجى فالح حسين علي59171022522028035

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسرى احمد عبد الوهاب فهد59181022522028036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسعاد نجم عبد هللا عبد الرزاق59191022522028037

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم600.0085.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقيشروق عدي عبد الجبار محي59201022522028038
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قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29اعدادية البطولة للبناتتطبيقيضحى سعد خليل ابراهيم59211022522028039

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية البطولة للبناتتطبيقيطيبه مهند عبد الرسول نايف59221022522028042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقيعائشه خالد حسين عليوي59231022522028043

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه صالح عازل هدل59241022522028049

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه عماد علي جاسم59251022522028052

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0064.14اعدادية البطولة للبناتتطبيقيمريم خميس ابراهيم علوان59261022522028054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية البطولة للبناتتطبيقيمنى ساجد محسن بطاح59271022522028056

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبأ محمد جاسم نوفل59281022522028058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية البطولة للبناتتطبيقينور الهدى خميس محرف محمد59291022522028060

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية553.0079.00اعدادية البطولة للبناتتطبيقينور محمود عدنان احمد59301022522028061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية البطولة للبناتتطبيقينورهان عبد الجليل حسن علي59311022522028062

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية البطولة للبناتتطبيقيهاجر خليل ابراهيم حسين59321022522028063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية الحارثية للبناتتطبيقياسماء محمد ناصر حسين59331022522030002

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيايات محمد جاسم حمودي59341022522030005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيبسمه ناظم فاضل جاسم59351022522030006

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيبنين صدام عدنان عبد الستار59361022522030007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيبنين عباس منصور داغر59371022522030008

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.0099.86ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيحنين مهند عبد هللا محمود59381022522030009

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيحوراء يونس عبد هللا حسن59391022522030010

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية687.0098.14ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيروز احسان صباح محمد زكي59401022522030012

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيضحى حيدر محسن علي59411022522030013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعداية المعراج للبناتتطبيقيأيه حاتم كريم محمد59421022522031001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0071.71اعداية المعراج للبناتتطبيقيبرق رعد حسين كاظم59431022522031007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعداية المعراج للبناتتطبيقيبنان سمير حميد عبيد59441022522031008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0073.57اعداية المعراج للبناتتطبيقيبيداء غازي حميد محمود59451022522031010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعداية المعراج للبناتتطبيقيتبارك سعد قاسم حسن59461022522031011

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0068.29اعداية المعراج للبناتتطبيقيزهراء ليث خلف نجاد59471022522031014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة593.0084.71اعداية المعراج للبناتتطبيقيفاطمه كمال نجم عوض59481022522031026

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0073.00اعداية المعراج للبناتتطبيقينور جاسم صالح ياسين59491022522031033

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0076.86اعداية المعراج للبناتتطبيقيهبه لؤي نعيم علوان59501022522031036

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعداية المعراج للبناتتطبيقيهديل علي هندي خلف59511022522031037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0068.29اعداية المعراج للبناتتطبيقييقين هادي زغير شهد59521022522031041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيايه علي غني رزيج59531022522032001

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيتبارك عمار نزار رجب59541022522032002

كلية العلوم/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيدينه هيثم كاظم علي59551022522032003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيروان نبهان حسين حمود59561022522032006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء بكر علي مهدي59571022522032007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء عباس عيسى صكر59581022522032008

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت456.0065.14ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيغسق فراس خالد هليل59591022522032014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية443.0063.29ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيفليحه محمد علي جري59601022522032017
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيمريم حيدر علي حسين59611022522032018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية فلسطين للبناتتطبيقيمينه احسان سامي كاظم59621022522032019

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية666.0095.14ثانوية المأمون للبناتتطبيقياديان ثابت حامد رشيد59631022522034001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية المأمون للبناتتطبيقيخديجه محمد عبد السميع عبد الرزاق59641022522034003

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية المأمون للبناتتطبيقيروان محمد زامل عبيد59651022522034004

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43ثانوية المأمون للبناتتطبيقيروال امير كاظم عبد الكريم59661022522034005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية المأمون للبناتتطبيقيريم علي رياض فائق59671022522034006

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71ثانوية المأمون للبناتتطبيقيريم مظر عبد العزيز ابراهيم59681022522034007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية482.0068.86ثانوية المأمون للبناتتطبيقيزينب رعد صبحي طالب59691022522034009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية512.0073.14ثانوية المأمون للبناتتطبيقيزينه عدنان احمد مكي59701022522034010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية المأمون للبناتتطبيقيطيبه جواد احمد محل59711022522034014

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية المأمون للبناتتطبيقيفاطمه اياد محي الدين نوري59721022522034015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية المأمون للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسين شلش صالح59731022522034016

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية679.0097.00ثانوية المأمون للبناتتطبيقيميس نبراس مولود كاظم59741022522034017

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمينا علي حسين مهدي59751022522034018

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية المأمون للبناتتطبيقينور علي نعمان ثابت59761022522034022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيإديان علي صالح مهدي59771022522035001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقياستبرق شاكر عبد علي59781022522035002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين677.0096.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيأوفى أسعد عبد هللا ابراهيم59791022522035004

كلية العلوم/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايات احمد صالح عبد الحسين59801022522035005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايه ياسر ابراهيم نجم59811022522035007

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتبارك امير ياسين جاسم59821022522035008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتبارك تحسين محسن عوده59831022522035009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتبارك عالء محمد علوان59841022522035011

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيدانيه اسامه عبد الجبار يونس59851022522035012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرحمه عبد العزيز يوسف رمضان59861022522035013

كلية العلوم/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرفل احمد طه خليل59871022522035014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرقيه ثائر باقر جواد59881022522035015

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان احمد نوري حنون59891022522035017

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء عماد وادي حمود59901022522035022

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء عمر حميد احمد59911022522035023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيساره رشيد ناجي رشيد59921022522035026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسجى حيدر شاكر سعيد59931022522035027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسما عبد الكريم ثجيل جاسم59941022522035028

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسوسن صالح سعد مهدي59951022522035029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس فالح فاخر حاتم59961022522035030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيصفا فرقد فوزي محمد صالح59971022522035031

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيضحى خالد هاشم سلمان59981022522035032

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيطيبه صباح علي عبد الحسين59991022522035033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه سرمد شاكر محمد علي60001022522035038
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قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه فرات يونس فتحي60011022522035039

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه موفق محي حسين60021022522035040

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمرام سرمد عامر عبد المجيد60031022522035041

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمروه عبد هللا حسين محمد60041022522035042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء596.0085.14اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم ابراهيم حربي ابراهيم60051022522035043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم انيس قاسم محسن60061022522035044

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية بغداد للبناتتطبيقيملك سهيل عبد االمير جليل60071022522035049

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمنار عبد المهيمن محمد سعيد60081022522035050

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمنى ايناس شمس عباس60091022522035051

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمنى عرفات جواد كاظم60101022522035052

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية661.0094.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمينا نصير نور الدين عارف60111022522035053

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية بغداد للبناتتطبيقييسر محمد ابراهيم داود60121022522035058

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتمارة قصي سلمان داود60131022522036003

كلية العلوم/جامعة النهرين513.0073.29اعدادية العامرية للبناتتطبيقيحوراء بدر صبيح عبود60141022522036005

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29اعدادية العامرية للبناتتطبيقيخديجه محمد حسين ضهد60151022522036006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية العامرية للبناتتطبيقيدانيه احمد قاسم محمد60161022522036007

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية العامرية للبناتتطبيقيدينا طارق عبد الكريم حسين60171022522036009

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيرحمة ثامر محمود جاسم60181022522036011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية العامرية للبناتتطبيقيرشا مالذ عز الدين مهيدي60191022522036013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية العامرية للبناتتطبيقيروان عمر داود حسن60201022522036015

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزينب نهاد انور محمد امين60211022522036018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزينة هيثم فتاح لطيف60221022522036019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية العامرية للبناتتطبيقيصيبا عمار عزت محمود60231022522036023

كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0061.71اعدادية العامرية للبناتتطبيقيطيبة هيثم فهمي فليح60241022522036024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية العامرية للبناتتطبيقيعال سعد رحيم علوان60251022522036027

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86اعدادية العامرية للبناتتطبيقيعلياء حامد مدحت محمد سعيد60261022522036028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية العامرية للبناتتطبيقيفرقان قيس حميد عبد المجيد60271022522036030

كلية اآلداب/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمريم باسل زكي عبد الرزاق60281022522036032

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية686.0098.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمريم مصطفى عبد الستار غايب60291022522036033

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية العامرية للبناتتطبيقينورا مثنى سعيد رشيد60301022522036035

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية العامرية للبناتتطبيقينورهان مصطفى محمد توفيق60311022522036036

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية العامرية للبناتتطبيقيهدير عماد عبد جميل60321022522036037

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقيودق حميد عمران خلف60331022522036038

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية العامرية للبناتتطبيقيوفاء سالم جاسم عز الدين60341022522036039

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية العامرية للبناتتطبيقييقين علي محسن عبد الشافي60351022522036041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيتبارك صفاء احمد عبد الباقي60361022522037003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيتبارك عمر حميد احمد60371022522037005

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيتقى محمد احمد حسين60381022522037006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيتقى ميثم محمد رضا60391022522037007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيتماره مؤيد اسماعيل عبد60401022522037008
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيدينا باسم عبد الرزاق مطني60411022522037009

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيرند عدي ربيع شعيب60421022522037010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيروان محمود محمد سعد الدين60431022522037011

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزينب عبد المعافي ابراهيم كامل60441022522037014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيساره ضياء محمد مصطفى60451022522037016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيساره مؤيد اسماعيل عبد60461022522037017

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيساره ياسر عبد القادر عز الدين60471022522037018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيسناريا عمر سعد كريم60481022522037019

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيعائشة احمد حسن علي60491022522037022

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية603.0086.14اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمة رضا بدر رضا60501022522037023

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم رعد محمد حسن60511022522037024

كلية العلوم/جامعة االنبار467.0066.71اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمالك عمار محمد مجيد60521022522037025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمينا طلعت حسين علي60531022522037026

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0067.43اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمينا هشام عبد الكريم خميس60541022522037027

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية الفاروق للبناتتطبيقييمامة طارق زيدان داود60551022522037030

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيبراق مقداد نافع اعبيدو60561022522038003

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيتبارك عمر حسن عبد هللا60571022522038004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيحنين نبيل عارف توفيق60581022522038005

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرسل حامد محمد حامد60591022522038007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار424.0060.57اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرفل انس ثامر احمد60601022522038008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرهف شوكت عباس عبد60611022522038010

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيسارة ابراهيم محمد سرهيد60621022522038011

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيطيبه عالء عبد هللا محمود60631022522038016

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعلياء حميد تركي علي60641022522038017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيفيروز فالح حسن عباس60651022522038020

كلية اللغات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيليندا محمد عبد المجيد حمود60661022522038023

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمريم مصطفى عبد الستار ابراهيم60671022522038026

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية اجنادين للبناتتطبيقينبأ هيثم احمد هالل60681022522038029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0063.86اعدادية اجنادين للبناتتطبيقينور باسم مجيد جبار60691022522038033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيهمسة رائد عبد الواحد سعيد60701022522038036

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية اجنادين للبناتتطبيقييُسر حسين رياض حسين60711022522038037

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقياريج رياض مطشر مجيد60721022522039001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيتبارك علي كاظم محمد حسن60731022522039003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيساره زيد محمد مطلك60741022522039007

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيساره محمد صالح مجيد60751022522039008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيسجى سامي صالح محمد60761022522039009

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيعائشة كريم عبد هللا وسمي60771022522040004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيفاطمة غسان نعيم حمدان60781022522040007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة590.0084.29ثانوية الكوثر للبناتتطبيقينبأ سعد خضر خلف60791022522040008

كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الكوثر للبناتتطبيقينبأ عدنان نعيم حمدان60801022522040009
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية األرض الطيبة للبناتتطبيقيخديجة علي محسن عبد60811022522042002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0063.14ثانوية األرض الطيبة للبناتتطبيقيسهاد محمد عبد هللا صالح60821022522042004

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية المناهل األهلية للبناتتطبيقيمسك علي محمد حسن60831022524001004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية المنصور األهلية للبناتتطبيقيرغداء محمد سلمان جمعه60841022524002001

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية المنصور األهلية للبناتتطبيقيرند محمد عزيز شاكر60851022524002002

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية502.0071.71اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيدنيا فراس محسن عبد الكريم60861022524004001

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيساره بهجت عبد القادر جاسم60871022524004002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيحنين عبد الستار سالم عبد هللا60881022524008001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14ثانوية الغد االهلية للبناتتطبيقيروان احمد مجيد حميد60891022524008002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيسما عبد الفتاح صالح درويش60901022524012002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0088.14ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيجيهان عماد شوكت محمود60911022524013004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين راضي60921022524013010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الحسن راضي60931022524013011

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين570.0081.43ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيفرح فخري احمد إبراهيم60941022524013012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيهاله حكمت حميد نجم60951022524013014

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيدانيه عبد الستار جبار راضي60961022524015001

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد703.00100.43ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيروز يوسف يعقوب بطرس60971022524015002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية656.0093.71ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه فخري جوحي حسين60981022524015003

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية604.0086.29ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتتطبيقيمي سمير عبد الحسين عبد الرزاق60991022524015004

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الخنساء االهلية للبناتتطبيقيمسك حمدي عناد خليف61001022524017001

قسم الطرق والمطارات-كلية الهندسة/جامعة ديالى491.0070.14ثانوية الخنساء االهلية للبناتتطبيقيهاجر رافع عبد الكريم مخلف61011022524017002

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة ديالى559.0079.86ثانوية الخنساء االهلية للبناتتطبيقيهيبت رافع عبد الكريم مخلف61021022524017003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0081.57ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقياغاريد خميس مهدي علي61031022527004001

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيايه رشيد محمد عبد هللا61041022527004002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيزينب عبد الواحد مضعن مخلف61051022527004008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيهاله محمد علي صالح61061022527004014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة572.0081.71ثانوية المجد المختلطةتطبيقيرنين جاسم عبد هللا دبيج61071022527006001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0071.43ثانوية المجد المختلطةتطبيقيسحر حامد احمد سرحان61081022527006002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية443.0063.29اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيزهراء محمود داود سلمان61091022527011001

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86الخارجياتتطبيقيرهام جمال حسن صالح61101022528050025

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد547.0078.14الخارجياتتطبيقيزهراء هادي حرفش حسين61111022528050033

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية578.0082.57الخارجياتتطبيقيميسم فريد عبدالواحد عبدالصاحب61121022528050056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57الخارجياتتطبيقينور كريم حسين ضبع61131022528050059

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0061.29الخارجياتتطبيقيوسن مجيد حسين حمود61141022528050063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0062.71اعدادية المنصور للبنينفنوناسالم صباح علي حسن61151022611026001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية المنصور للبنينفنونامير عالء كاظم حميد61161022611026002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية المنصور للبنينفنونامين محمد ساجر زبير61171022611026003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية المنصور للبنينفنونايوب قاسم اسماعيل ابراهيم61181022611026004

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية المنصور للبنينفنونجعفر صادق علي حنون عبد هللا61191022611026005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71اعدادية المنصور للبنينفنونحسنين ياسر علي مصطفى61201022611026006
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية المنصور للبنينفنونزيد حارث زيد شريف61211022611026008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية المنصور للبنينفنونزيد عادل عبد العظيم لفته61221022611026009

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المنصور للبنينفنونشاهر رائد عبد الوهاب سلمان61231022611026010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية المنصور للبنينفنونعبد القادر رعد صالح احمد61241022611026011

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية المنصور للبنينفنونعلي عامر سلمان محمد61251022611026016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية المنصور للبنينفنونعلي غياث باسم عبد الجبار61261022611026017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المنصور للبنينفنونعلي مشتاق طالب ياسين61271022611026018

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعدادية المنصور للبنينفنونغيث عادل عبد العظيم لفته61281022611026019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية المنصور للبنينفنونمحمد عامر خلف جاسم61291022611026021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية المنصور للبنينفنونميثم فارس حسين جابر61301022611026025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية المنصور للبنينفنونيوسف فؤاد فاروق نافع61311022611026029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونابرار فاضل كامل يوسف61321022622024001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونبنين محسن عبد علي هاشم61331022622024004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونتاره علي قحطان علي61341022622024005

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونجنة فالح ايوب ساقي61351022622024006

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونختام حميد رشيد عواد61361022622024007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونرسل طلعت حكمت احمد61371022622024008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونزهراء عبد هللا عبد االمير مجبل61381022622024011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونزينب محمد جاسم مجيسر61391022622024012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونسكينه احمد جبار حسن61401022622024013

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونشمس صباح عالوي محمد61411022622024014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0061.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونفاطمة سالم صالح مهدي61421022622024015

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنوننبأ رعد محمد كاظم61431022622024017

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية591.0084.43ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنوننور الهدى علي عبد حسين61441022622024018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنوننور نعيم سبتي محمود61451022622024019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية عتبة بن غزوان للبناتفنونهاجر محمد عادل علي61461022622024020
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