
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

 الكرخ الثانية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيبالل محمد عبيد خضير11121211001007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيحسين عبد هللا احمد عبطان21121211001010

كلية اللغات/جامعة بغداد419.0069.83ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعبد الرحمن نافع علي عبيد31121211001015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك384.0064.00ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيمحمد حمادي سلوم محمد41121211001027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0064.00اعدادية الفارابي للبنينادبيحيدر علي سالم محمد51121211002014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد علي جواد حسين61121211002022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد محمد صبيح جواد71121211002023

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية الفارابي للبنينادبيعباس عالوي جبر بعيوي81121211002026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد عصام شرهان بريس91121211002051

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية الخبير للبنينادبيصهيب منتصر فايق عبد المنعم101121211007041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50اعدادية الخبير للبنينادبيعباس نجم عبد هللا محمد111121211007046

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67اعدادية الخبير للبنينادبيعلي الكرار حيدر حسين عباس121121211007052

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67اعدادية الخبير للبنينادبيعلي عبد الحمزة راشد عباس131121211007056

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية325.0054.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم وليد حسين عبد141121211009001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين وحيد مطشر طاهر151121211009026

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة363.0060.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيرضا احمد رحمه عبد161121211009034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس كاظم صباح جاسم171121211009047

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر محمد منصور ياسين181121211009098

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن احمد اكرم علي191121211011011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا صدام عواد كاظم201121211011043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى سعد صبري نجم211121211011074

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية الثوار للبنينادبياسامة محمد علي مهاوش221121211012009

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية الثوار للبنينادبيفهد ناصر شياع خلف231121211012043

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحسن فؤاد عبد فرمان241121211014027

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية310.0051.67اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحيدر اركان ياسر عبيد251121211014036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد386.0064.33اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحيدر علي كاظم قاسم261121211014037

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعبد هللا حميد عطيه فارس271121211014061

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية313.0052.17اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعبد الهادي احسان عبد الهادي جبار281121211014066

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي عماد عباس حسن291121211014078

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0070.67اعدادية العامل االدبية للبنينادبيكرار علي جبر طميغ301121211014088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد ميثم داود طعمه311121211016005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيايوب صابر زهير حسون321121211016008

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية ابن سينا للبنينادبيحيدر هشام عزيز عواد331121211016022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية ابن سينا للبنينادبيعبد هللا صدام سوري يوسف341121211016033

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي ستار جباره شخير351121211016041

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية305.0050.83اعدادية ابن سينا للبنينادبيمصطفى اياد كاظم جدوع361121211016061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد397.0066.17الثانوية المعينية للبنينادبياحمد يحيى عبد هللا خليف371121211021005

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17الثانوية المعينية للبنينادبيداود سالم عبيد خضير381121211021015

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى حميد ابراهيم حمود391121211021049

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية317.0052.83اعدادية المعراج للبنينادبيعزيز صباح عزيز حنون401121211023022

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية303.0050.50اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد الصادق عماد عزيز عبد اللطيف411121211023035
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية المعراج للبنينادبيمصطفى صالح شعالن كيطان421121211023044

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية308.0051.33اعدادية الروافد للبنينادبيعبد االله جمعة محسن تركي431121211024021

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية305.0050.83اعدادية الروافد للبنينادبيعبد هللا حمد عبد هللا هويدي441121211024025

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عماد محمد سرحان451121211024046

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد عمار كاظم سعد461121211026005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين ستار جابر عباس471121211026030

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين عبد الجليل خليفة فياض481121211026033

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00اعدادية الوركاء للبنينادبيصادق مازن كاظم جبر491121211026054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0075.17اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي امير عبود حسين501121211026078

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية310.0051.67اعدادية الوركاء للبنينادبيكرار صدام ياسر شعيبث511121211026102

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية السياب االدبية للبنينادبياحمد داود سلمان حسين521121211027005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية السياب االدبية للبنينادبياحمد كاظم اسماعيل جابر531121211027010

كلية اآلداب/جامعة القادسية395.0065.83اعدادية السياب االدبية للبنينادبيامير علي كاظم رهيف541121211027015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية السياب االدبية للبنينادبيجعفر موفق ماجد كاطع551121211027022

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحيدر ماجد عبد الرضا وريوش561121211027039

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية317.0052.83اعدادية السياب االدبية للبنينادبيزين العابدين رياض سرحان كاظم571121211027041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية347.0057.83اعدادية السياب االدبية للبنينادبيسجاد صباح اسود خشان581121211027045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية416.0069.33اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعباس محمد ساهي مناتي591121211027054

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية305.0050.83اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعبد هللا ميثاق كاظم جبار601121211027062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0076.83اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعقيل احمد عودة جبار611121211027064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية السياب االدبية للبنينادبيكرار علي ابراهيم جوهر621121211027085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية السياب االدبية للبنينادبيليث احمد قاسم حيدر631121211027087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية365.0060.83اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمجيد احمد ابراهيم علي641121211027089

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمحمد حاكم ركبان عبد651121211027092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمسلم اديب ابراهيم عباس661121211027115

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمصطفى حمزة نزال علي671121211027118

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيبالل نعيم سلمان كاظم681121211028006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسن نصير خلف غضيب691121211028007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيكرار عباس راشد علوان701121211028022

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد ثامر حسن محمود711121211028025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية372.0062.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى ناجي حميد حمد721121211028035

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية303.0050.50اعدادية الحكيم للبنينادبيانمار محمد عبيد فرحان731121211030007

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00اعدادية الحكيم للبنينادبيسجاد مصطفى عبد هللا مدهوش741121211030016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل369.0061.50اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد عثمان احمد عبد هللا751121211031007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة378.0063.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيبالل بكر عبد الستار حمود761121211031020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية البلد االمين للبنينادبيحامد محمد مجيد احمد771121211031022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسن باسم حسن نوري781121211031024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية البلد االمين للبنينادبيعثمان كريم خضير حبيب791121211031042

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي لطيف نعمه عبد هللا801121211031048

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية البلد االمين للبنينادبينور المصطفى عبد الباري حسن سليم811121211031069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية الرضوان للبنينادبيبركات اياد جاسم محمد821121211032007
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التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية314.0052.33اعدادية الرضوان للبنينادبيحارث رزاق دلف سالم831121211032011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية الرضوان للبنينادبيعطا هللا دحام عناد حمد841121211032024

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية الرضوان للبنينادبيفرقان خالد خضير فليفل851121211032032

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية الرضوان للبنينادبيمسلم سعد جميل حسين861121211032040

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت401.0066.83اعدادية االبتكار للبنينادبيابراهيم فالح حسن محسن871121211033003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيزين العابدين منصور حربي حسين881121211034017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيعلي صبحي عباس سلمان891121211034037

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67ثانوية احباب المصطفى للبنينادبياحسان ماجد عبد عباس901121211035001

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعبد العزيز خالد احمد عبد العزيز911121211035017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى389.0064.83ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعبد المهيمن بالل سعدون حسين921121211035019

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيوسام سعد كريم فهد931121211035037

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية الجوالن العلمية للبنينادبياحمد فاضل مخيلف صكر941121211036003

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية الجوالن العلمية للبنينادبيزيدون ابراهيم محمد فرج951121211036022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408.0068.00اعدادية الجوالن العلمية للبنينادبيعمر صادق حسين علي961121211036037

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الجوالن العلمية للبنينادبيمحمد خضر عبيد مراح971121211036047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد398.0066.33ثانوية الكندي للبنينادبيعمر مصلح كريم عويد981121211039025

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية313.0052.17ثانوية الكندي للبنينادبييوسف سرحان خليف عنيد991121211039034

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67ثانوية االحرار للبنينادبيمحمد مهند حسين علي1001121211043029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0060.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعبد هللا ظافر ناصر حسين1011121211044042

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية367.0061.17اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيفاهم عايد جبر عكض1021121211044052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبييوسف سعد عبد هللا محمد1031121211044084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحسن حمزه عيدان بحر1041121211045036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسجاد قيصر علوان حمادي1051121211045056

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسفيان حامد ياسين جاسم1061121211045060

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية السيوطي للبنينادبيمحمد فيصل جاسم نصيف1071121211046052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيسجاد احمد جواد عمران1081121211048037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيياسر عمار محمد رشيد1091121211048093

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمحمد غسان كاظم عيدان1101121211050055

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيبركات احمد عبد هللا علوان1111121211052025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى380.0063.33اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيرضا عبد الباسط نجم عبد هللا1121121211052060

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية346.0057.67اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيصادق قاسم حسن ابراهيم1131121211052071

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0073.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيكرار ماجد جبار جودة1141121211052106

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى ستار حسين خلف1151121211052136

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم محمد1161121211053003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا يوسف محمد بريس1171121211053073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيياسين مصطفى مجيد حسن1181121211053128

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبييوسف مسعود محمد عباس1191121211053132

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0067.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياجود نزار علي مطر1201121211054002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحامد حسن احمد ابراهيم1211121211054021

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى341.0056.83اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسان طارق نعيم صالح1221121211054022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيخطاب عمر طارق علي1231121211054031
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0071.17اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيصفاء احمد كاظم محمد1241121211054036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد العزيز خضير نجم عبد هللا1251121211054045

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد القادر طه حسن علي1261121211054046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي حسين جواد كاظم1271121211054057

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية321.0053.50اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى محمد عبد الرزاق حسين1281121211054090

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيميثم سعيد نجم هالل1291121211054094

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبييوسف حسين جليل عبود1301121211054100

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية334.0055.67ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيعبد هللا صالح مهدي عواد1311121215002029

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد كريم حسن محل1321121215003005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية305.0050.83ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعلي محمد عزيز نعمة1331121215003032

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى محمد شاكر حميدي1341121215003048

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية العال المسائية للبنينادبياحمد محمد صالح هادي1351121215004028

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0067.67اعدادية العال المسائية للبنينادبييوسف محمد علي محمود1361121215004223

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17اعدادية العال المسائية للبنينادبييوسف مشتاق طالب خزعل1371121215004225

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيابراهيم حامد احمد عبيد1381121215005001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبياديب حامد خضير فرحان1391121215005013

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية353.0058.83ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيحيدر سعدون نجم حمود1401121215006010

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية325.0054.17ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيعامر حسين فاضل عوده1411121215006012

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار388.0064.67ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيمهيب صباح عبيد ذياب1421121215006028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0084.33ثانوية النيل المسائية للبنينادبيياسر مهند احمد وادي1431121215007074

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيسجاد محمد ابراهيم عيسى1441121215009020

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية449.0074.83ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيابراهيم نعيس فراري شاهين1451121215010004

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية336.0056.00ثانوية النضال المختلطةادبيحيدر صفاء رحيم عبد1461121217003006

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية النضال المختلطةادبيمحمد هاني هادي عيدان1471121217003012

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيبالل محمود خالد علي1481121217004002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيمحمد قيس عبيد صبح1491121217005005

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبياحمد جميل علي حسن1501121217008002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى334.0055.67اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيعلي حسين علي سلطان1511121217008008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.0072.83ثانوية العزة للبناتادبيامنيه وميض طالل حبيب1521121222001005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.0060.17ثانوية العزة للبناتادبيصفا ظافر صبري شاه مراد1531121222001018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17ثانوية العزة للبناتادبيمريم خالد احمد ظاهر1541121222001035

كلية اللغات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيأستبرق أحمد صبيح صالح1551121222002001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية370.0061.67ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيأروى اياد ياسين ناجي1561121222004001

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيبدور ضياء محمود مطلك1571121222004005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية409.0068.17ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب ناصر مجبل محيسن1581121222004013

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00اعدادية االصيل للبناتادبيسارة عبد الكريم هاشم سلمان1591121222005029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382.0063.67اعدادية الجمهورية للبناتادبيرفل ابراهيم حسين علي1601121222009026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0076.50اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم احمد خضير حسين1611121222009054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية رقية للبناتادبياسالم ماجد حميد علي1621121222010002

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية رقية للبناتادبيطيبه صفاء شهاب احمد1631121222010023

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية320.0053.33اعدادية االمال للبناتادبيسبأ عباس سالم جاسم1641121222011050
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية االمال للبناتادبيعلياء حسين عبد هللا خلف1651121222011065

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية االمال للبناتادبيمريم يحيى عبد الستار عبد هللا1661121222011074

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية التقى للبناتادبيايه زكي يحيى جويد1671121222012016

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية329.0054.83اعدادية التقى للبناتادبيسالي طالب عبد هللا ويس1681121222012054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0064.50اعدادية التقى للبناتادبيمالك خضير كاظم رسن1691121222012091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0076.83اعدادية التقى للبناتادبينبأ هيثم جمعه عبد هللا1701121222012097

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية التقى للبناتادبينورهان رياض علي حماد1711121222012107

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية381.0063.50اعدادية البتول للبناتادبيأستبرق سعد صباح جالل1721121222013004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية البتول للبناتادبيايالف ياسين خليل سلمان1731121222013010

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية البتول للبناتادبيرقيه ياسر خالد جميل1741121222013040

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0066.83اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة اياد راضي جودة1751121222013067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية البتول للبناتادبيكوثر مرعي خزعل عبد1761121222013071

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضحى عماد حمد عبد هللا1771121222014026

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0072.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبيميس نعمت حكمت حريش1781121222014041

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية مريم العذراء للبناتادبينور حسين داود عامر1791121222014043

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم فراس رزاق عطي1801121222015051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرانيه محمد جابر محمد1811121222017028

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء حسن عالوي جاسم1821121222017043

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد الجليل علي مجلي1831121222017049

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي لطيف شوكت1841121222017051

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية336.0056.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء كاظم صباح حمود1851121222017075

كلية اآلداب/الجامعة العراقية396.0066.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء محمد فريد شاكر1861121222017076

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعائشة محمد فريد شاكر1871121222017079

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد453.0075.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفرح محمود محمد ولي1881121222017091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك مازن ناظم زوين1891121222018006

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور الهدى باسم رضا عاشور1901121222018033

كلية اللغات/جامعة بغداد417.0069.50ثانوية الزهور للبناتادبيساره خالد محمد سلمان1911121222019019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية الزهور للبناتادبينهله سلمان خضير ابراهيم1921121222019027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية هند للبناتادبيرفل محمد ناجي جاسم1931121222020015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية319.0053.17اعدادية عمر المختار للبناتادبيبنين حيدر هادي كاظم1941121222022007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد399.0066.50اعدادية عائشة للبناتادبيزينب مؤيد كريم هادي1951121222023025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0065.83اعدادية عائشة للبناتادبيشهد عدنان خليل ابراهيم1961121222023030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة مراد مطر دالوي1971121222023041

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية369.0061.50اعدادية عائشة للبناتادبيمروه محمد عباس صالح1981121222023048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية374.0062.33اعدادية عائشة للبناتادبينها خضير عباس كاظم1991121222023052

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17اعدادية االصالة للبناتادبيرواء حامد عبادي نصيف2001121222024016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية حماة للبناتادبيبيداء ماجد حامد عباس2011121222025026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00اعدادية حماة للبناتادبيتبارك صباح دريب ابراهيم2021121222025031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية370.0061.67اعدادية حماة للبناتادبيزهراء رضا عباس عبود2031121222025055

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية327.0054.50اعدادية حماة للبناتادبيزينب شهاب حمد حسون2041121222025058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية378.0063.00اعدادية حماة للبناتادبيشيرين ثامر عامر كمر2051121222025075
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0065.50اعدادية حماة للبناتادبينغم منذر خليفه محمود2061121222025111

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409.0068.17اعداديه االنوار للبناتادبياسماء جاسم محمد حبيب2071121222026001

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67اعداديه االنوار للبناتادبيديار باسم احمد ابراهيم2081121222026017

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد384.0064.00اعداديه االنوار للبناتادبيشيماء حسين هادي صالح2091121222026033

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0070.00ثانوية عشتار للبناتادبيزهراء كريم جاسم غافل2101121222027026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية عشتار للبناتادبيسفانة بالل مصطفى عبد2111121222027034

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية315.0052.50ثانوية عشتار للبناتادبيماريه ثائر خليل عبد2121121222027049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية الزهراء للبناتادبياماني عباس علوان موسى2131121222029005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0072.83ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء عمار عبد اللطيف عبد االمير2141121222029018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى352.0058.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبنين علي سلمان حسين2151121222030005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية372.0062.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيروان صالح الدين حكمت خميس2161121222030022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى333.0055.50ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسراء سعد محمد ناصر2171121222030030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى394.0065.67ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيوجدان طالب علي حسين2181121222030074

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية318.0053.00ثانوية عدن للبناتادبياسراء عبد الواحد خلف زامل2191121222033002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17ثانوية عدن للبناتادبياية امجد خليل ابراهيم2201121222033003

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية341.0056.83ثانوية عدن للبناتادبيتبارك فرقد جودت عادل2211121222033014

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17ثانوية عدن للبناتادبيضحى فرقد جودت عادل2221121222033050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية عدن للبناتادبييقين جعفر علي طعان2231121222033078

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية306.0051.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه صالح جبار عبد هللا2241121222034031

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية340.0056.67ثانوية اسماء للبناتادبيحنان مظفر جبار عيسى2251121222035007

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية375.0062.50ثانوية اسماء للبناتادبينور شاكر حمزة رشيد2261121222035017

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية المستقبل للبناتادبيدعاء عصام جمعه درويش2271121222036013

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية المستقبل للبناتادبيدنيا علي عبيد كريم2281121222036014

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية376.0062.67ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيمريم وسام نجاح جعفر2291121222037029

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية ذات العيون للبناتادبياية حسن هادي علي2301121222039004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67ثانوية ذات العيون للبناتادبيرغد عدنان احمد حمدي2311121222039017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء عباس مهدي فليح2321121222039020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0065.83ثانوية ذات العيون للبناتادبيهدى حيدر جعفر جهاد2331121222039049

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية ذات العيون للبناتادبيهدير صبار عبد ضاحي2341121222039050

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى332.0055.33اعدادية التعاون للبناتادبيدانية علي عباس لفته2351121222040014

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء محمد خضر شمخي2361121222040023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى350.0058.33اعدادية التعاون للبناتادبيمريم رياض حسين عبد علي2371121222040044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك عبد هللا محمد علي سوادي2381121222041014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية رفيدة للبناتادبيساره غسان عبد الرضا رشيد2391121222041033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67ثانوية زبيدة للبناتادبيخيريه قيس محمد معروف2401121222042016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0060.50ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه باسل جنيد امين2411121222042057

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67اعدادية البصرة للبناتادبيساره مشتاق حافظ ابراهيم2421121222043018

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية البصرة للبناتادبيعسل احمد فالح حسن2431121222043024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0074.83اعدادية البصرة للبناتادبيغدير علي خنجر حليفي2441121222043026

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17اعدادية البصرة للبناتادبيفاطمة اكرم صبحي خلف2451121222043029

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67اعدادية ابابيل للبناتادبيايالف فالح فهد عمر2461121222045001
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية ابابيل للبناتادبيزهراء علي جواد عباس2471121222045019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية367.0061.17اعدادية ابابيل للبناتادبيمريم رائد رسول مدلول2481121222045035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية ابابيل للبناتادبيمريم محمد خضير حميد2491121222045036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك خالد غازي ناصر2501121222046024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية395.0065.83اعدادية االخالص للبناتادبيمريم نجم عبد الزهرة محسن2511121222046096

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0067.67ثانوية المنهل للمتفوقاتادبيهيا اميد محمود عبد هللا2521121222048035

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية وهران للبناتادبيمريم عدي محمد خضير2531121222049015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد480.0080.00ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيالحوراء ميثاق دحام كاظم2541121222051002

كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0069.00ثانوية نور العلم للبناتادبيزهراء جبار عبد الحسن كتاب2551121222052017

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0067.33ثانوية نور العلم للبناتادبيمريم احمد ناجي احمد2561121222052035

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية نور العلم للبناتادبينسرين علي محمد حمزه2571121222052041

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل380.0063.33ثانوية البارئ للبناتادبيمريم محمد حسين حمد2581121222053021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67اعدادية الرباط للبناتادبيبراء سعد عبد الوهاب مطر2591121222055014

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية378.0063.00اعدادية الرباط للبناتادبيبنين محمد باسم مجيد2601121222055015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد390.0065.00اعدادية الرباط للبناتادبيرقية عدنان عبد ابراهيم2611121222055029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية الرباط للبناتادبيزينب ثامر غازي فيصل2621121222055035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية الرباط للبناتادبيزينب كاظم جواد كاظم2631121222055036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية375.0062.50اعدادية الرباط للبناتادبيماريا محمد كاظم فرحان2641121222055044

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية330.0055.00اعدادية الرباط للبناتادبيمريم عبد الجبار اسماعيل عبد العالي2651121222055046

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية326.0054.33اعدادية الرباط للبناتادبينبأ محمد عبد هللا محمد2661121222055050

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67اعدادية الرباط للبناتادبينور علي جواد ابراهيم2671121222055052

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية367.0061.17اعدادية الرباط للبناتادبيهبه عبد الواحد عبد الكريم شالل2681121222055054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية النهار للبناتادبيمنال عبد الكريم علي خشان2691121222056039

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83ثانوية بنات العراق للبناتادبيرقيه احمد حامد محيبس2701121222057009

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية312.0052.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيمرام عبد هللا جمعه محمد2711121222057021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية374.0062.33ثانوية بنات العراق للبناتادبينور حيدر شاكر حمود2721121222057032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية تل السمر للبناتادبيزينه ضافي كريم عبد هللا2731121222058025

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0064.83ثانوية تل السمر للبناتادبيصفاء خالد احمد فياض2741121222058030

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83ثانوية تل السمر للبناتادبيعفاف امين عبد هللا ساهي2751121222058034

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0063.50ثانوية تل السمر للبناتادبيهاجر احمد كاظم نايل2761121222058048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17ثانوية االالء للبناتادبيايالف محمد جاسم حمد2771121222059003

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية333.0055.50اعدادية المعرفة للبناتادبيطيبة اياد حاتم مظلوم2781121222060029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية323.0053.83اعدادية المعرفة للبناتادبيطيبة باسم حسين احمد2791121222060030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية المعرفة للبناتادبيعذراء رعد فرحان حمادي2801121222060032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0068.33ثانوية البسملة للبناتادبيتبارك سالم شريف عبد هللا2811121222061012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0060.67ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه عماد محمد عبد2821121222061028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيروان احمد جميل عباس2831121222062032

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية316.0052.67اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء احمد لعيبي ابو كطفة2841121222062036

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء ليث يعقوب يوسف2851121222062040

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية324.0054.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشيماء ماجد وحيد موات2861121222062061

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم جاسم محمد مطلك2871121222062083
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم عبد االمير عبد هللا سهيل2881121222062084

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية332.0055.33ثانوية السجى للبناتادبيصفا سامي غازي حمدان2891121222063017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية331.0055.17ثانوية الميسرة للبناتادبيفاطمة سعد عبد هللا علي2901121222064022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية الميسرة للبناتادبيميس حسن جلوب محمد2911121222064031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية عطر الجنة للبناتادبيهند عماد محمد عبيد2921121222066021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد392.0065.33ثانوية الرحاب للبناتادبيفاطمة محمد اسماعيل عالوي2931121222067017

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية بلقيس للبناتادبيشهد مازن جمعه علي2941121222068009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0059.33ثانوية بلقيس للبناتادبيغدير علي عبادي مهدي2951121222068010

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية377.0062.83ثانوية بلقيس للبناتادبيهبه جبار كاطع سهر2961121222068014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0072.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك عبد العزيز نصر عبود2971121222073025

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية371.0061.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرانيا حاتم كلو جاعد2981121222073034

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة384.0064.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء حسن جاسم محمد2991121222073039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد383.0063.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيضحى احمد رشيد محمد3001121222073055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيلينه احمد عواد فليح3011121222073064

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0061.33اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمالك حسين حمزة عبد3021121222073076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية الطاهرة للبناتادبيهاله عامر احمد جدوع3031121222074014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية368.0061.33ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيزينب علي محسن محمد3041121222075015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0065.83ثانوية الحميراء للبناتادبيحال صباح عبد الجبار ابراهيم3051121222076003

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية الحميراء للبناتادبيميس حسام عيادة محمد3061121222076008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيايالف حاتم خضير جار هللا3071121224003001

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية340.0056.67ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيتبارك غسان عبد المنعم عبد الجبار3081121226001005

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية304.0050.67ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيميس عبد المهدي فلحي خلف3091121226001048

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيزينب سالم سعد سيد3101121226001053

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية318.0053.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيعال حسين سلمان عبد هللا3111121226003024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0058.50ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيورقاء رحمن طالب عباس3121121226003038

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0061.67ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيفاطمة عبد الكريم كاظم محمد علي3131121226004053

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية344.0057.33ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينور عبد الكريم احميد حمزة3141121226004070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل401.0066.83ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيقمر نصير فخري جواد3151121226004076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0063.67ثانوية الميار المسائية للبناتادبيزهراء محمود راضي محداد3161121226005017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية366.0061.00ثانوية الميار المسائية للبناتادبيسمر رحيم مريوش رحيمة3171121226005022

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية310.0051.67ثانوية الميار المسائية للبناتادبيكوثر بشير علي محمد3181121226005032

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00ثانوية الميار المسائية للبناتادبينور الهدى رعد ياسين خضر3191121226005036

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67ثانوية الميار المسائية للبناتادبينور محمود عبد الحسين الزم3201121226005038

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية328.0054.67ثانوية النضال المختلطةادبيايات محمد حسن علي3211121227003002

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية311.0051.83ثانوية النضال المختلطةادبيرحمه عماد سعيد حميد3221121227003011

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية379.0063.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحنين عمار فياض محمد3231121227004003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيزهراء علي عبد الحميد صالح3241121227004007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيوجدان محمد سرحان عبادة3251121227004014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيايه خالد رحيم محمد3261121227014001

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية314.0052.33ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيرؤى نبيل نجم عبيد3271121227014005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0072.67ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيرنا مالك هويدي لهواك3281121227014007
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0060.33ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيسجى ناجي سلمان حسن3291121227014013

كلية الزراعة/جامعة كربالء361.0060.17اعدادية الفارابي للبنيناحيائياحمد علي شمخي عكيش3301121411002001

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعلي هشام علي حايف3311121411002034

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية المحبة للبنيناحيائياحمد علي حسين ماشاء هللا3321121411003001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية412.0068.67اعدادية السيدية للبنيناحيائيحمزه مصطفى نعمان يوسف3331121411004042

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية534.0089.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيحيدر محمد عبد علي حميد3341121411004045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الحميد فاضل عبد علي سلمان3351121411005020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي سعد احمد سلمان3361121411006054

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت411.0068.50اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الواحد حسين3371121411006077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية409.0068.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائياحمد حسين علي احمد3381121411008001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0097.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي فياض3391121411008019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0097.83اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمهيمن حامد جاسم خلف3401121411008044

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين477.0079.50اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيوسام رياض غالي عباس3411121411008046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسيف عباس شالل هضيم3421121411009015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى323.0053.83ثانوية السالم للمتميزيناحيائيبكر علي عبد الستار محمد3431121411010014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية517.0086.17ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الملك عالء كرومي ياس3441121411010049

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين471.0078.50ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي عادل جواد كاظم3451121411010057

كلية االثار/جامعة الكوفة371.0061.83ثانوية الثوار للبنيناحيائيعبد االله حسين مصطفى حسن3461121411012023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيحسن هادي معارج عوده3471121411013010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0082.50اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيحسين نعمه كايم شغيد3481121411013013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائياحمد علي حسين هادي3491121411015014

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية313.0052.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمصطفى شاكر احمد غزال3501121411015106

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية539.0089.83اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيهاني ليث علي اكبر جمشير3511121411015116

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية458.0076.33اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيحسين عالء الدين نجم عبد3521121411016017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد محمود شهاب الدين احمد3531121411017013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد وليد عبد مجول3541121411017015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0070.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسن فالح حسن مجيد3551121411017032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد عبد الرسول عبد الرزاق كاظم3561121411017119

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمود عامر فارس حمادي3571121411017128

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية415.0069.17اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى حسن علي مراد3581121411017134

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد400.0066.67اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى عالء حسين علوان3591121411017138

كلية االعالم/الجامعة العراقية454.0075.67اعدادية تطوان للبنيناحيائيياسين مجيد صابر مزعل3601121411017159

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية586.0097.67اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيأدم محمد علي حسون3611121411018001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائياحمد عادل محمد فالح3621121411019004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية398.0066.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسجاد جبار بديوي سالم3631121411019037

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0087.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعالء زهير عبد الزهرة حمد3641121411019054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي خالد خالد جاسم3651121411019059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي ضياء ماجد عباس3661121411019060

التخصصات االدارية/المعهد التقني البصرة/الجامعة التقنية الجنوبية338.0056.33اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي فؤاد عارف مراد3671121411019063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402.0067.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم محمد3681121411019079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمرتضى عادل شريور صيهود3691121411019094
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قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى432.0072.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا حاتم كريم حمادي3701121411020028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية404.0067.33الثانوية المعينية للبنيناحيائيايهم منتصر منصور حمزة3711121411021009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد435.0072.50اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد سالم داود حمود3721121411022001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيسجاد ضياء الدين جمال مهدي3731121411022019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيياسر عدي هالل مسير3741121411022056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى331.0055.17اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياسحق عدنان هاشم عبيد3751121411025025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية البلد االمين للبنيناحيائياسامه محمد عواد حمزه3761121411031003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد489.0081.50اعدادية الرضوان للبنيناحيائياحمد جسام شالل حميد3771121411032001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية432.0072.00اعدادية االبتكار للبنيناحيائيياسر قاسم اسماعيل دعيبل3781121411033057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياحمد خالد خميس عباس3791121411034005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد388.0064.67اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيادهم مخلص هادي حواس3801121411034008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0056.50اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيرضا نجم عبود علوان3811121411034029

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل408.0068.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد عدنان حمدان ابراهيم3821121411034073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم حمادي عبد هللا3831121411036041

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق بريسم عبد3841121411041009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0095.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين محمد عيسى رحيم3851121411041039

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا وسام نجاح عبد الجبار3861121411041072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد الجواد حيدر بعيوي فهد3871121411041109

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد499.0083.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد ضياء حسين حسن3881121411041125

التخصصات االدارية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية348.0058.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى سرمد فوزي عبد هللا3891121411041137

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية508.0084.67اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيياسين حيدر يونس جاسم3901121411041163

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى400.6466.77ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيالحسن محمد جميل عبد الكريم3911121411042008

كلية العلوم/جامعة بغداد561.2093.53ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد الجبار ارزوقي3921121411042036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية457.0076.17ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد زين العابدين علي حسين3931121411049056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى330.0055.00ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيوهاج مؤيد فاضل حسين3941121413004016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى324.0054.00ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحارث حمود عبيد علي3951121413013001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0053.33اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحسن علي مايع راهي3961121415001006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيعلي عماد شاكر عبد هللا3971121415004078

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية340.0056.67اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيمحمد عالء حسين لفته3981121415004099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0054.50ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائياياد خضير حسين صالح3991121415005007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيجعفر رياض طالب عمران4001121415005009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى337.0056.17ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيفرقان محمد شمال فياض4011121415005044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائياحمد محمد خالد كاظم4021121415007002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار394.0065.67ثانوية المربد المختلطةاحيائياحمد علي طلب مهاوش4031121417002003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00ثانوية المربد المختلطةاحيائيموسى رائد مجيد حميد4041121417002026

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية سلمان المحمدي المختلطةاحيائيصالح حسن رشيد حميد4051121417008006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرباب محمد حمود موسى4061121422003024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيسارة عبد هللا نايف بسمار4071121422003040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيشذر نصرت سالم شريف4081121422003046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة رائد محسن هندي4091121422005059

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى313.0052.17اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيبراق سالم عبد الزهره علوان4101121422006032
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التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيحوراء كريم حسين خلف4111121422006053

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب مؤيد محمد هاشم4121121422006107

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0094.33اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيسجى ماهر مهدي عبد الرضا4131121422006116

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0085.67اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيليلى صفاء عبد االمير مهوس4141121422006155

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية438.0073.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن حسين محمد4151121422008026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم444.0074.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرنا وليد صالح خورشيد4161121422008047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيعذراء عصام جاسم محمد4171121422008083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينبأ رزاق كاظم عبود4181121422008115

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0087.50ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور عبد الجليل احمد حسن4191121422008126

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0071.67اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيريم ضياء كامل خلف4201121422009047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد384.0064.00اعدادية االمال للبناتاحيائيحنين ياسين محمد سعيد4211121422011030

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية504.0084.00اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء عبد الحليم محمد عبد هللا4221121422011058

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0088.67اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه احمد محمد عمر4231121422011090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية االمال للبناتاحيائيمروه مالك مهدي شهاب4241121422011118

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد391.0065.17اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء سعد خلف عطب4251121422012022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى321.0053.50اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء ماجد محمد حسن حسون4261121422012025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83اعدادية البتول للبناتاحيائيايات اسامه وجيه عبد الكريم4271121422013020

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0063.83اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمة قاسم جبار حميد4281121422013095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0070.83اعدادية البتول للبناتاحيائينبأ محمد قاسم عمر4291121422013124

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية البتول للبناتاحيائييسر عثمان رزوقي حسين4301121422013147

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.0098.50اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتمارا طارق رشيد داود4311121422014031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمد عبد4321121422014059

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0093.67ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جبار نايف ابراهيم4331121422015039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سمير علي راشد4341121422016056

التخصصات الهندسية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية377.0062.83اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم جمال شاكر جدوع4351121422016063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى309.0051.50اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيه علي جميل كاظم4361121422017004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0063.17اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك فرحان ابراهيم جبر4371121422017036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0089.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم رحيم عطشان عباس4381121422017162

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى336.0056.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايه محمد احمد ذياب4391121422018010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0072.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء بشار جبار وهيب4401121422018020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور مصطفى عبد الوهاب جاسم4411121422018076

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية487.0081.17ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيهبه محمد مصطفى يعقوب4421121422018079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0070.83ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيهدى احسان فريق عناد4431121422018080

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0070.50ثانوية الزهور للبناتاحيائياميمه محمد نومان عشوي4441121422019003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية هند للبناتاحيائيريام عبود جبر سعدون4451121422020028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00اعدادية هند للبناتاحيائيمنار محمد خليل مهدي4461121422020061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى306.0051.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء فراس عبد الرزاق احمد4471121422021063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغفران فارس طه جبار4481121422021102

كلية العلوم/جامعة بابل514.0085.67اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيهاجر علي عباس حسن4491121422022038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67اعدادية حماة للبناتاحيائيحوراء كريم اربيح خساره4501121422025054

التخصصات الهندسية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل عالء كريم محمود4511121422025068
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0052.00اعدادية حماة للبناتاحيائيسحر ناجي جبر ياسين4521121422025106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67اعدادية حماة للبناتاحيائيغزالن هاشم حسين عوده4531121422025138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى308.0051.33ثانوية عشتار للبناتاحيائيايمان داود سلمان حسون4541121422027008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى322.0053.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيتماره سمير عبد رميض4551121422027015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى310.0051.67ثانوية عشتار للبناتاحيائيرانيه حميد ويس خضير4561121422027020

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0070.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة طالب ديوان غفله4571121422029036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية530.0088.33ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيشيماء عبد الكريم علوان خميس4581121422031024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى301.0050.17اعدادية المستقبل للبناتاحيائيايه مهدي صالح خنجر4591121422036006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0098.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيتبارك وهيب محمد وهيب4601121422038024

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم443.0073.83اعدادية اغادير للبناتاحيائيروان فارس محمد مجيد4611121422038043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0089.67اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره صائب ابراهيم سلمان4621121422040077

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0078.33اعدادية التعاون للبناتاحيائيقمر امير زيد هادي4631121422040125

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية312.0052.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيمرام محمد طالب عبد هللا4641121422040128

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد515.0085.83اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايات طه فهد حمادي4651121422041009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى302.0050.33اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايالف رعد علي راشد4661121422041011

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية570.0095.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك علي عمران حسين4671121422041020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية زبيدة للبناتاحيائيمنار فليح حسن جودة4681121422042084

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى422.0070.33اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه سمير محمد حسن4691121422043049

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0086.00اعدادية البصرة للبناتاحيائييسر عادل فاضل قنبر4701121422043077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى304.0050.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم هادي صالح4711121422044037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0059.17اعدادية ابابيل للبناتاحيائيايمان عوف محمد مظهور4721121422045003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى300.0050.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه رزاق ضمد سلمان4731121422046091

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50اعدادية االخالص للبناتاحيائينبأ ستار جبار بوحي4741121422046121

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين530.6888.45ثانوية المتميزاتاحيائيغدير عامر كاظم سريح4751121422047051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0070.33ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيحوراء نجم عبد هللا كاظم4761121422048017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة طارق علوان عبود4771121422048065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد393.0065.50ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينور الهدى محمود احمد فتح هللا4781121422048100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67ثانوية مؤتة للبناتاحيائيشمس معتز ابراهيم جاسم4791121422050021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33ثانوية نور العلم للبناتاحيائيشيماء نعمان غافل عداي4801121422052017

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0063.50اعدادية الرباط للبناتاحيائيحوراء علي خضر كعيد4811121422055024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية353.0058.83اعدادية الرباط للبناتاحيائيزينب صفاء شيال نزال4821121422055040

كلية الزراعة/جامعة كربالء381.0063.50اعدادية الرباط للبناتاحيائيشهد احمد علي محمد4831121422055050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية النهار للبناتاحيائيحوراء علي سلمان فرج4841121422056018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه مصطفى عباس حسين4851121422056057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية البسملة للبناتاحيائيحنين عمار داخل مرهون4861121422061011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0055.83ثانوية البسملة للبناتاحيائيفرحه خليل داود خليل4871121422061039

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم448.0074.67ثانوية السجى للبناتاحيائيمريم انس عبد الحسين كريم4881121422063031

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية السجى للبناتاحيائيهبة سعيد فخري سعيد4891121422063041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية395.0065.83ثانوية الزقورة للبناتاحيائيسارة خالد عليوي جاسم4901121422065009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0069.83ثانوية الزقورة للبناتاحيائيهبة علي خلف سلمان4911121422065026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية300.0050.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيرتاج عمر مجيد محمد4921121422067008
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قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0084.67ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمالك علي جبار موسى4931121422068019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0069.67ثانوية السويب للبناتاحيائيبيادر علي حسين حبيب4941121422070004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى311.0051.83ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيرغد اياد خضير عباس4951121424008013

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0077.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيورد اياد عباس ناجي4961121424008038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيتبارك رافد مهدي عبيد4971121424011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة371.0061.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء مكي محمد علي حميد4981121424014010

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0088.83ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيسيماء نصير محمود يوسف4991121424014025

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.2497.04ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم محمد موحان عبد5001121424014050

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0095.50ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيطيبة عماد عبد الزهرة حسين5011121424015015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيسجى هاشم محمد علوان5021121424018002

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية322.0053.67ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيحوراء كاظم حسين اكبر5031121426001023

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية567.0094.50ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء ماهر نعمان حبيب5041121426001040

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى370.0061.67ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسرى توفيق حسين عبد عزيز5051121426001050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0054.67ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسيماء جاسم محمد سرحان5061121426001053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى307.0051.17ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيعبير عبد الرحيم هاشم حبيب5071121426001066

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0091.17ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيرقيه لطيف جاسم محمد5081121426002020

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0091.50ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيضحى سعد محمد حسون5091121426002047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائياديان محمد خلف جابر5101121426003001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى318.0053.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائياسراء شاكر حسين شاطي5111121426003002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائينور حازم محمد جاسم5121121426003032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0054.83ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيفردوس سعد هذال حميد5131121427001022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0063.83ثانوية المربد المختلطةاحيائيمريم حبيب عامر شياع5141121427002018

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيامجد ماجد عريبي باهض5151121511002006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسن فالح روضان غيالن5161121511002010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية397.0066.17اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد امجد محمد هاشم5171121511002037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0070.83اعدادية المحبة للبنينتطبيقياحمد علي هاشم محمد5181121511003001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المحبة للبنينتطبيقيكرار حسام زاير مجيد5191121511003030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسن رعد نجم عبد الرحمن5201121511004043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين جميل حميد حسن5211121511004045

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى338.0056.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيزيد رافع ياسين محسن5221121511004060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0069.33اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي ماهر ناجي مشعل5231121511004112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا جمعه عويد5241121511004140

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0084.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقياحمد هاشم طالب احمد5251121511006016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى358.0059.67اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي جمعه خليفه كنج5261121511006095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد حسن حسين5271121511006109

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي هاني شاكر محمد5281121511006112

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية323.0053.83اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييوسف عبد السالم جواد محمد5291121511006173

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية351.0058.50اعدادية الخبير للبنينتطبيقياياد صباح عبد هللا ياس5301121511007009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية433.0072.17اعدادية الخبير للبنينتطبيقيحسين جبر وحيد جبر5311121511007015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية512.0085.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحكم محمد علي خلف5321121511008021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية394.0065.67اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيزيد فاضل عباس محمد5331121511008025
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القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية422.0070.33اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي حارث علي حسين5341121511008039

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد عمار حسين أنعيمة5351121511008063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد409.0068.17اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياثير سعدي حمادي حسن5361121511009004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى345.0057.50اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي عبد زمام عويد5371121511009052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمود وليد عبد هللا محسن5381121511009070

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقييحيى كمال يونس عبد الكريم5391121511009083

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0085.33ثانوية السالم للمتميزينتطبيقيحسين علي كاظم حسين5401121511010004

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى348.0058.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد القادر حمادي حمود علي5411121511015065

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية343.0057.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبيده عدنان حامد جميل5421121511015078

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية445.0074.17اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمرتضى جبار عبد الرضا كاظم5431121511015121

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية331.0055.17اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد فارس صابر قادر5441121511017012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد العزيز غالي عزيز فارس5451121511017069

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية382.0063.67اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا طالب علي خضير5461121511017075

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية410.0068.33اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي احمد فالح اسماعيل5471121511017088

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية345.0057.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمر محمود علي زيدان5481121511017098

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد شعالن عبد هللا احمد5491121511017119

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد522.0087.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد علي سلمان علي5501121511017123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى محمد اسماعيل طه5511121511017139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى395.0065.83اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماهر قاسم ياس5521121511018027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية452.0075.33اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن وسام سامي كاظم5531121511018028

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية349.0058.17اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيأحمد حيدر علي صادق5541121511019002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيصالح حسام صالح عباس5551121511019028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيطيف عباس قاسم جوده5561121511019031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد380.0063.33اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي عدنان جمعه عليوي5571121511019055

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى403.0067.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا باسم احمد عبد5581121511020080

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية419.0069.83اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ياسين احمد5591121511020092

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمر عبد هللا حسين صالح5601121511020120

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الرزاق عبد الستار وهيب5611121511020173

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيياسر عمار عبد العزيز حسين5621121511020182

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة الموصل394.0065.67الثانوية المعينية للبنينتطبيقياحمد ثامر خليل منصور5631121511021003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67الثانوية المعينية للبنينتطبيقيامين فاضل حريث احمد5641121511021004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0060.17اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا سعيد عبد هللا مشرار5651121511022024

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية338.0056.33اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عبد هللا عباس5661121511023021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0061.50اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعمار لطيف احمد عبد عمران5671121511023024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي عبد شرهان5681121511023027

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية350.0058.33اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمصطفى قيس عبيد سماوي5691121511024038

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية380.0063.33اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسين علي غالب حسون5701121511028008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعصام حسين محمد مرهج5711121511031026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم رشيد5721121511031032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0060.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيياسر عثمان نشمي حمزة5731121511032019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية335.0055.83اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيسليمان احمد جاسم محمد5741121511034029
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية المهند للبنينتطبيقينوار ضياء مزهر ابراهيم5751121511040011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى354.0059.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد علي احمد عباس5761121511041007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين علي عناد هايس5771121511041040

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية417.0069.50اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي هاشم صحن لزام5781121511041099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمأمون ثائر مصطفى عبد الرحمن5791121511041118

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية335.0055.83اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمثنى حارث حايف لوكان5801121511041119

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية342.0057.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد جمال ستار حسين5811121511041128

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى396.0066.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد صاحب عبد هللا عزيز5821121511041132

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0064.33اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقييوسف جمال محسن شبيب5831121511041161

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية421.0070.17ثانوية االحرار للبنينتطبيقييوسف عامر صالح محمد5841121511043028

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0086.33ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين فريد علي حسين5851121511049053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى363.0060.50ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي عباس موسى صافي5861121511049102

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية321.0053.50ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيبكر طه عبد الستار ابراهيم5871121513005003

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0067.50ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيفهد ثامر كريم زاير5881121513006008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0063.00ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيحسين محسن عباس حيال5891121513007002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيابا ذر صالح فالح كاظم5901121515001001

كلية الزراعة/جامعة الكوفة368.0061.33اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقياحمد ليث رؤوف عبد الهادي5911121515001008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيعلي احسان هاشم حمود5921121515001063

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية347.0057.83اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين خضير مهدي5931121515001118

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية326.0054.33اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد صالح نجيب كريم5941121515004018

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيخالد حسام برهان عبيد5951121515004071

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيزيد اسامة عبد الكريم صالح5961121515004081

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى377.0062.83اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيسيف سنان خضير عزاوي5971121515004093

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد كريم عبود5981121515004123

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0061.83ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد عريبي5991121515007010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0067.33ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيياسين محمد خلف صابر6001121515009081

كلية الزراعة/جامعة االنبار363.0060.50ثانوية البراق المختلطةتطبيقيعلي ناصر عبيد كاظم6011121517009005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى369.0061.50اعدادية االصيل للبناتتطبيقيسجى صالح نوري هادي6021121522005016

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0071.17اعدادية االصيل للبناتتطبيقيميسره خليل اكرم جواد6031121522005032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى340.0056.67ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيأيه وائل حاتم شريف6041121522008001

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية330.0055.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيايه عبد هللا احمد حسن6051121522008007

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية527.0087.83ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيساره معمر حياوي عباس6061121522008023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0075.83ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيسجى عامر عبد هللا حسين6071121522008024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم عمار غريب حسن6081121522008038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0064.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيأديان خالد ابراهيم عبيد6091121522009001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية387.0064.50اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيتبارك احمد عبد الحميد عبد اللطيف6101121522009008

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى346.0057.67اعدادية رقية للبناتتطبيقيصفا رائد سلمان خضير6111121522010006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد385.0064.17اعدادية التقى للبناتتطبيقيزينب خالد جمال دحام6121121522012023

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى447.0074.50اعدادية البتول للبناتتطبيقيرغد موفق شكر ولي6131121522013019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0061.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياساور لؤي باسم كامل6141121522014002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0065.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيديمه ضياء ابراهيم كاظم6151121522014015
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرسل فخري هاشم علي6161121522014018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية447.0074.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيساره سالم نصر سعيد6171121522014030

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية422.0070.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيشهد طارش نعمه سلمان6181121522014038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية405.0067.50اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيصابرين سمير كامل جبرائيل6191121522014040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد410.0068.33اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينور محمد عبد الرزاق علي6201121522014066

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد418.0069.67ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياسيل سعدون ياس حسين6211121522015004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى342.0057.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايه محمد رزاق محمد6221121522015005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403.0067.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيدعاء عماد رشيد جاسم6231121522015013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0079.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرنا عبد الرحمن مفيد شريف6241121522015020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيغفران حمدان صالح سعيد6251121522015034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى362.0060.33اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقييسرى مصطفى منعم حميد6261121522016026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى390.0065.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك عثمان علي حسين6271121522017013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرقيه محمد كاظم علي6281121522017021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد434.0072.33اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفرح وليد هادي الهي6291121522017041

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى343.0057.17ثانوية الزهور للبناتتطبيقياسيل حامد خليل عبد6301121522019003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية393.0065.50اعدادية عائشة للبناتتطبيقيمها عدنان عاصي نايف6311121522023035

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى414.0069.00اعدادية حماة للبناتتطبيقيحنين عبد الرزاق داود جاسم6321121522025004

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية339.0056.50اعدادية حماة للبناتتطبيقيمريم هشام علي جاسم6331121522025029

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد409.0068.17ثانوية عشتار للبناتتطبيقياسيل ناطق محسن مرزوك6341121522027002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية اسماء للبناتتطبيقيايه ثائر ضياء الدين يعقوب6351121522035004

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى404.0067.33اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيدانيه حيدر حسين مهدي6361121522036010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية374.0062.33اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيفاطمة علي محسن علي6371121522036027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيمريم مسعد مطر فياض6381121522036031

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيمريم نجم عبد الكاظم جواد6391121522036032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية اغادير للبناتتطبيقيغسق احمد صبحي احمد6401121522038024

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى398.0066.33اعدادية اغادير للبناتتطبيقيهاجر ناظم نصار عنيزان6411121522038044

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية435.0072.50ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسن صالح حسين6421121522039010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية390.0065.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيياسمين جواد كاظم هليل6431121522039033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى368.0061.33اعدادية التعاون للبناتتطبيقيتبارك سعد جواد عباس6441121522040006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى374.0062.33اعدادية التعاون للبناتتطبيقيغدير مهدي علي حمد6451121522040033

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0091.83اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيرسل علي عبد الحسين عزيز6461121522041020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0062.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيروعه احمد موفق ادهم6471121522041024

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفرح نعمه جابر حيدر6481121522041051

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية346.0057.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيمريم علي اهليل نجم6491121522041054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0063.67اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينبأ ابراهيم هاشم عبد6501121522041056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى359.0059.83اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيورده عباس فاروق حربي6511121522041062

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى347.0057.83ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيمها ثامر عبد الستار عبد هللا6521121522042028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى372.0062.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايه خضر كسار عكيب6531121522043005

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى349.0058.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد علي فرج عواد6541121522043029

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية337.0056.17اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم احمد عادل كريم6551121522043035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0061.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيحوراء علي محسن عكاش6561121522044015

17 من 16صفحة 
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية365.0060.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين علوان كاظم6571121522044023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0060.67اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيسنا سمير حربي عذاب6581121522044030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى353.0058.83اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقينور فراس عبد الطيف محمد6591121522044058

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد493.0082.17اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيهدى علي محمود علي6601121522044063

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0073.67اعدادية النهار للبناتتطبيقيايات اشرق صادق صالح6611121522056002

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية349.0058.17ثانوية االالء للبناتتطبيقيمها محمد عبيد ضيدان6621121522059010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0063.67ثانوية دار المعارف االهلية للبناتتطبيقيسعديه حسن عبد زيد حمزه6631121524008002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى365.0060.83ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيتبارك حاتم مدحي محمد6641121524013003

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين517.0086.17ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقييسر محمد خليل عياده6651121524014027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى360.0060.00ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقياسراء علي حسن مطشر6661121526001001

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية311.0051.83ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيبراء محمد علي خضير6671121526001008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى375.0062.50ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيصفا سالم سلمان عطيه6681121526005014

17 من 17صفحة 


