
قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيازهر محمد صالح علي11122211001002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبياياد قيس فاضل ابراهيم21122211001003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيحسين جاسم عبد علي حسين31122211001006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيرسول صباح فيصل متعب41122211001009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيصقر زياد طارق تركي51122211001012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيصهيب ياسر نصر نايف61122211001013

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين564.0080.57ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعبد الرحمن عادل جواد كاظم71122211001014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعبد هللا حسين خضير سعود81122211001015

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعبد هللا حميد حسن حميد91122211001016

كلية الحقوق/جامعة النهرين638.0091.14ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيعلي االكبر نصير سويل رسن101122211001017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيفاروق حيدر ياسين احمد111122211001020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيفالح حسن عطيه خليف121122211001021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيليث عمار احمد خضير131122211001023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيمحمد ثامر علي فيصل141122211001025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية اليوسفية األدبية للبنينادبيمحمد جبار عبد الكاظم زيدان151122211001026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الفارابي للبنينادبيابراهيم عامر ابراهيم محمد161122211002002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الفارابي للبنينادبيثائر خضر  كاظم عبد171122211002007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية الفارابي للبنينادبيجعفر علي نعمة كاظم181122211002008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الفارابي للبنينادبيحبيب نصير طالب كاظم191122211002009

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الفارابي للبنينادبيحسين عبد الرزاق عبد الستار دواح201122211002013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية الفارابي للبنينادبيحسين علي صالح مهدي211122211002015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الفارابي للبنينادبيحيدر فؤاد حمزة عبد الوهاب221122211002019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية الفارابي للبنينادبيزين العابدين صالح شاكر احمد231122211002020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد رائد يوسف هاشم241122211002022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد معد محمد مفتن251122211002024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية الفارابي للبنينادبيعباس جميل عبد االمير رحيمه261122211002026

كلية االعالم/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد هللا علي غازي منصور271122211002030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي جواد حامد عبد السادة281122211002035

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية الفارابي للبنينادبيعمار رافد جبار خلف291122211002040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الفارابي للبنينادبيعمر عدي انصيف  جاسم301122211002041

كلية القانون/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد عبد هللا عبد الستار دواح311122211002047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية الفارابي للبنينادبيمسلم ليث سعيد ليلو321122211002050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى قحطان عبد الرحمن كاظم331122211002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الفارابي للبنينادبينشأت خالد فرج فرحان341122211002054

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية الفارابي للبنينادبييونس جاسم علي عباس351122211002055

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية المحبة للبنينادبياحمد حسين عبد الجليل خليل361122211003002

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية المحبة للبنينادبيامير صالح حسن جمعه371122211003005

كلية اللغات/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية المحبة للبنينادبيجواد عالء جواد عبد381122211003007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية المحبة للبنينادبيحسين احمد منعم حسن391122211003009

كلية االعالم/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية المحبة للبنينادبيحيدر علي صالح شندي401122211003013
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية المحبة للبنينادبيسليم قاسم رحيم خضير411122211003016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية المحبة للبنينادبيصادق صدقي محمد علي حسين421122211003018

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية المحبة للبنينادبيعبد هللا وسام جاسم محمد431122211003021

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين514.0073.43اعدادية المحبة للبنينادبيعلي رائد محمود عيدان441122211003023

كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية المحبة للبنينادبيمحمود عماد احمد حمودي451122211003029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية المحبة للبنينادبيمنتظر سعد عواد حمود461122211003031

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية المحبة للبنينادبيمهند مراد صادق محمد471122211003033

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية المحبة للبنينادبيهادي مالك هادي حسين481122211003035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الخبير للبنينادبياحمد عباس عبد المجيد إسماعيل491122211007002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية الخبير للبنينادبياحمد غني عزيز منصور501122211007003

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية الخبير للبنينادبيامين مجيد رشيد شكر511122211007006

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية الخبير للبنينادبيبراق حسين كاظم منديل521122211007010

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية الخبير للبنينادبيحسين علي عبد الحسين عباس531122211007018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية الخبير للبنينادبيحمزة عبد السالم عبد الحسين علوان541122211007023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الخبير للبنينادبيرسول محمد يوسف غني551122211007027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية الخبير للبنينادبيرسول نزار سامي ناجي561122211007028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين520.0074.29اعدادية الخبير للبنينادبيطه حيدر غازي حسن571122211007037

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية الخبير للبنينادبيعباس جبار حسين صالح581122211007039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم جواد591122211007042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية الخبير للبنينادبيعلي الكرار ظافر محسن عبد علي601122211007046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الخبير للبنينادبيعلي فؤاد علي احمد611122211007049

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية الخبير للبنينادبيعلي قيس عبد الكريم احمد621122211007050

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الخبير للبنينادبيعلي ماجد كامل عبيد631122211007051

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين514.0073.43اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد الجواد علي خلف عبد641122211007056

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية442.0063.14اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد غانم عودة شرهان651122211007065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية الخبير للبنينادبيمسلم حسن هادي غضب661122211007071

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية الخبير للبنينادبيمسلم عقيل جبار سلطان671122211007072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية الخبير للبنينادبيمصطفى فراس عبد الوهاب حسين681122211007074

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين512.0073.14اعدادية الخبير للبنينادبيمنتظر محمود موسى جمعه691122211007080

كلية االعالم/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية الخبير للبنينادبينور الدين صباح رضا جودي701122211007083

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية الخبير للبنينادبيهمام مهند محمد متعب711122211007084

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابا ذر علي حسين مشعل721122211009001

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم صالح فالح صالح731122211009002

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد امير رشيد ابراهيم741122211009003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد اياد شعبان حسن751122211009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد صادق نعمه حسين761122211009006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد عباس عليوي حريجه771122211009007

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد علي احمد علي781122211009008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير علي احمد علي791122211009012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياوس عماد سفيح ظاهر801122211009014
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيايسر نصر محمد ناصر811122211009015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيجبار محمد صيوان صنكور821122211009017

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي حميد سلمان831122211009022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي راضي عبد841122211009023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين قصي عباس جاسم851122211009026

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين مهدي صاحب مسامح861122211009027

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحميد كريم حميد حسن871122211009029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيداود غسان جبوري سبتي881122211009031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد اياد عبد العالي عودة891122211009038

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد حسين لطيف هاني901122211009039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد محمد شاكر عبد911122211009042

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيصادق عمر الدين علي حسن921122211009043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0067.14اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيطاهر حامد راشد دنان931122211009046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيطه محمود عبد الهادي صالح941122211009047

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد الحكيم عالء حسين حكيم951122211009048

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد الرضا فيصل عبود علي961122211009049

كلية االعالم/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد القدوس احسان عبد عون محمد971122211009050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد هللا مظفر فاروق اسماعيل981122211009053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي احمد فليح حسن991122211009054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حسين نصيف جاسم1001122211009057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد محسن شنون1011122211009066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكاظم علي كاظم شبيب1021122211009071

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكاظم هاني عبود خليل1031122211009072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار حسين علي حسين1041122211009073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار علي طالب محمد1051122211009075

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد باسم حميد داود1061122211009078

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حسن هادي عوده1071122211009080

كلية االعالم/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد شاكر عطية سلمان1081122211009083

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عيسى ابراهيم محسن1091122211009087

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد مهدي فاخر حسن1101122211009088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمسلم شمران كاطع جرو1111122211009091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى علي حسين جابر1121122211009092

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر جبار خلف غانم1131122211009094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمهند والء عبد الحسين خضير1141122211009098

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيياسر عمار بدر صادق1151122211009101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيابراهيم عبد الغفار اسماعيل عباس1161122211011002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية564.0080.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد حسين عكلة محمد1171122211011003

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد علي جميل جسوم1181122211011006

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد محمد عبد االمير الزم1191122211011008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير عمار بنوان راضي1201122211011009

196 من 3صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير فاضل حسن لفته1211122211011010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامين فارس فاروق فرج1221122211011011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامين مثنى قدوري شكر1231122211011012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن صباح مظلوم خضير1241122211011017

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسنين محمد سمير راضي1251122211011020

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحمزة عبد الرزاق ابراهيم عبد الرزاق1261122211011024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسجاد سعيد جميل زناد1271122211011029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعباس احمد كاظم محسن1281122211011037

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد السالم احمد عبد اللطيف احمد1291122211011039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا سنان طالب احمد1301122211011041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد المهيمن عمار نبيل نوري1311122211011045

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعدنان محمد ياسين خضير1321122211011046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي بشير شهاب احمد1331122211011048

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي حسين عبد هللا سلطان1341122211011049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي حسين عزيز داخل1351122211011050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعمار ياسر محمد حسن1361122211011056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيغيث عبد االمير عباس سلمان1371122211011058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيفهد صدام حمود كيطان1381122211011059

كلية اآلداب/جامعة االنبار426.0060.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيفيصل جبار حسن عنيزان1391122211011060

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507.0072.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار عباس علي حسن1401122211011062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكرار عدي فائز ابراهيم1411122211011063

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية559.0079.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمجتبى محمد جعفر علي1421122211011065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد الباقر محمد شنيشل فرع1431122211011067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد جاسم حسين فرحان1441122211011068

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد هاشم سامي حميد1451122211011072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى اياد احمد عبد الخالق1461122211011073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية564.0080.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى حكمت ابراهيم شالل1471122211011075

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى سعيد نصر هللا ناجي1481122211011077

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى كريم داني عبد هللا1491122211011079

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى موفق مصطفى محمود1501122211011080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية العراق الجديد للبنينادبيموسى حاتم ريحان خزيم1511122211011083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة509.0072.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبيهاشم عمار هاشم ساهي1521122211011084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبيوسام اسامة حبيب حميد1531122211011085

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية العراق الجديد للبنينادبيياسين اياد إسماعيل محمود1541122211011086

كلية القانون/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية العراق الجديد للبنينادبييوسف علي نشمي عبدالحسن1551122211011089

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية العراق الجديد للبنينادبييونس كاظم علي سعيد1561122211011091

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الثوار للبنينادبيابراهيم فاضل عبد االيمة درباش1571122211012001

كلية االعالم/الجامعة العراقية518.0074.00ثانوية الثوار للبنينادبياحمد اسماعيل خضير محمود1581122211012003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية الثوار للبنينادبياحمد عماد فاضل جسام1591122211012007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية الثوار للبنينادبيامير علي شاكر رشيد1601122211012009
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كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86ثانوية الثوار للبنينادبيامير علي عبد الرزاق محمد1611122211012010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية الثوار للبنينادبيبكر فاروق عبد الرزاق نجم1621122211012013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14ثانوية الثوار للبنينادبيحسان عباس فاخر خشان1631122211012014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل421.0060.14ثانوية الثوار للبنينادبيحمزة عبد الحميد ناصر حسين1641122211012016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الثوار للبنينادبيحميد عامر حميد خضير1651122211012017

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار591.0084.43ثانوية الثوار للبنينادبيزياد خلدون صباح رشيد1661122211012019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية الثوار للبنينادبيزيد محمد جالل احمد1671122211012020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية الثوار للبنينادبيعبد الرحمن طه عبد الواحد حمد1681122211012023

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الثوار للبنينادبيعبد الظاهر ستار كاظم جواد1691122211012025

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية الثوار للبنينادبيعبد هللا حسين سعدي جميل1701122211012026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية الثوار للبنينادبيعلي كاظم خلف فياض1711122211012037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية563.0080.43ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد ثامر عبيد سليمان1721122211012043

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد رياض هادي حسين1731122211012044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد نبيل محمود جمعة1741122211012049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية العامل االدبية للبنينادبياحمد صالح عباس سليم1751122211014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0070.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحسين ثائر جعفر عبد1761122211014019

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحيدر عبد االمير جابر علي1771122211014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحيدر علي طالب عمير1781122211014028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية567.0081.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحيدر علي مصطفى مطر1791122211014029

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيحيدر يحيى عبد الهادي نجم1801122211014031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية العامل االدبية للبنينادبيخضر الياس عباس جبر ثجيل1811122211014032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية العامل االدبية للبنينادبيزيد ماهر عبد الجليل زغير1821122211014034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيسجاد علي عزيز جمعة1831122211014035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيسعد احمد علي محمد1841122211014036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعباس حسام عبد العاني غضبان1851122211014040

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعباس حسين عباس محمد علي1861122211014041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعباس علي زناد علي1871122211014044

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعبد هللا احمد عبد السالم عمر1881122211014046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعبد هللا عبد الحسين كريم رشيد1891122211014048

كلية الحقوق/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعبد هللا وليد ناجي علي1901122211014050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي اسماعيل مظلوم عباس1911122211014053

كلية االعالم/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي صادق جعفر عبد1921122211014057

كلية القانون/الجامعة المستنصرية648.0092.57اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي صالح صالح عبد عون1931122211014058

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي عامر عريبي جازع1941122211014061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي عبد الحسين كريم رشيد1951122211014062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيعلي محمد حسين كاظم1961122211014064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيقاسم رسول عبد هللا كاظم1971122211014074

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية العامل االدبية للبنينادبيكرار احسان عبد السادة كاظم1981122211014075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية العامل االدبية للبنينادبيكرار حسن زاير جبر1991122211014077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيكرار حميد عبد حسن2001122211014078
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمحمد باقر صباح غالي2011122211014084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمحمد بشير حميد غافل2021122211014085

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمرتضى محمد احمد سعدون2031122211014094

كلية االعالم/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمصطفى حيدر كاظم مكباش2041122211014099

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمصطفى عبد فليح حسن2051122211014103

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمصطفى نجم عبيد غياض2061122211014106

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمهند سيف رشيد احمد2071122211014109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية العامل االدبية للبنينادبيمهيمن حامد لعيبي جاسم2081122211014110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية العامل االدبية للبنينادبيياسر اياد عباس خضير2091122211014113

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية العامل االدبية للبنينادبييوسف علي حسين عبد2101122211014115

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد عماد جميل محمد2111122211016005

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0063.29اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد محمد احمد عبد2121122211016006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية ابن سينا للبنينادبيامير فاضل وهب دويج2131122211016009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية ابن سينا للبنينادبيجمال واثق جمال علي2141122211016012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية485.0069.29اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن علي رضا عبد الرزاق2151122211016014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين اسعد صبري يوسف2161122211016016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين عماد جبار جاسم2171122211016020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0064.57اعدادية ابن سينا للبنينادبيزكي محمد صباح جالل2181122211016022

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية ابن سينا للبنينادبيسجاد سلمان احمد ابراهيم2191122211016025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيصادق ثامر عبد جسام2201122211016028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي المرتضى قاسم محمد حمزة2211122211016039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي حسين دحام محسن2221122211016040

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين626.0089.43اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي فارس حسام فهمي2231122211016043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي مالك شنين غانم2241122211016044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي محمد حاكم خشان2251122211016045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي نجم عبد حسين2261122211016046

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية382.0054.57اعدادية ابن سينا للبنينادبيعمر ميثم داود طعمة2271122211016048

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية525.0075.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيكرار حميد مطر عواد2281122211016050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية ابن سينا للبنينادبيماهر حميد عبد اللطيف محمد2291122211016052

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد جاسم حسين علي2301122211016055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد ستار جبار جاسم2311122211016056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد ميثم عبد الزهرة ارحيم2321122211016058

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية ابن سينا للبنينادبيمصطفى عمر عادل سهيل2331122211016062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية ابن سينا للبنينادبيمنتظر علي جبار جاسم2341122211016067

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية603.0086.14الثانوية المعينية للبنينادبياحمد ابراهيم خليل صالل2351122211021002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية444.0063.43الثانوية المعينية للبنينادبياحمد ثامر حمد عبد هللا2361122211021003

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71الثانوية المعينية للبنينادبيبارق ناظم طارق غثوان2371122211021010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية565.0080.71الثانوية المعينية للبنينادبيحسن عامر حميد ناجي2381122211021011

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29الثانوية المعينية للبنينادبيحسين رعد عبدالحمزة حميد2391122211021013

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00الثانوية المعينية للبنينادبيحسين سمير خليفة خالف2401122211021014
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43الثانوية المعينية للبنينادبيسجاد محمود فياض سرحان2411122211021021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0066.71الثانوية المعينية للبنينادبيسفيان رياض محسن مرزوك2421122211021023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية599.0085.57الثانوية المعينية للبنينادبيسيف عبد الكريم فرحان صكر2431122211021024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71الثانوية المعينية للبنينادبيصفاء شعالن فرحان احمد2441122211021025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14الثانوية المعينية للبنينادبيطه خليل عبود خليل2451122211021028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14الثانوية المعينية للبنينادبيعبد الجليل فائق حمود ابراهيم2461122211021029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00الثانوية المعينية للبنينادبيعبد العزيز عدنان حامد داود2471122211021031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43الثانوية المعينية للبنينادبيعبد هللا عامر مجيد سلوم2481122211021034

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29الثانوية المعينية للبنينادبيعثمان رفيق سعيد جرمط2491122211021036

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43الثانوية المعينية للبنينادبيفراس نؤاس فجر جاسم2501122211021044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00الثانوية المعينية للبنينادبيمحسن صفاء محسن احمد2511122211021046

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد توفيق محسن شنيتر2521122211021048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0077.86الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى خالد فرحان جواد2531122211021051

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى شاكر محمود محمد2541122211021052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71الثانوية المعينية للبنينادبيمنعم عبد هللا عيسى حسن2551122211021058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00الثانوية المعينية للبنينادبيياسين نهاد فاضل حسن2561122211021060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد646.0092.29الثانوية المعينية للبنينادبييوسف محسن علي عيدان2571122211021062

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل617.0088.14اعدادية المعراج للبنينادبيأحمد ماجد خليبص فارس2581122211023004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين512.0073.14اعدادية المعراج للبنينادبيبارق جاسم علي سمهير2591122211023007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية المعراج للبنينادبيجعفر صادق صبيح أرحيمه2601122211023009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل488.0069.71اعدادية المعراج للبنينادبيسعد رعد سعد فارس2611122211023016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية المعراج للبنينادبيعباس علي يوسف كلف2621122211023020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية المعراج للبنينادبيعلي عامر عبد هللا ادويج2631122211023027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية المعراج للبنينادبيعلي كامل أسعد عباس2641122211023028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية المعراج للبنينادبيعلي مظهر علي خضير2651122211023030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية المعراج للبنينادبيعلي ميثاق حمزة ناصر2661122211023032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية المعراج للبنينادبيعمر عثمان فضاله حسن2671122211023033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية المعراج للبنينادبيغيث نجم عبيد جبر2681122211023035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية المعراج للبنينادبيكرار حيدر صالح عبد2691122211023036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد حسين علي عبيد2701122211023039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد عادل علوان حسن2711122211023042

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية376.0053.71اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد وهب هنود ميدان2721122211023047

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية المعراج للبنينادبيمرتضى صباح عبد الكريم غضبان2731122211023049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية المعراج للبنينادبيمصطفى سنان عدنان محمد2741122211023051

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار598.0085.43اعدادية الروافد للبنينادبياسامه محمد حسين سلمان2751122211024003

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية الروافد للبنينادبيحارث مثنى سلمان خلف2761122211024006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الروافد للبنينادبيحسين علي تركي عواد2771122211024008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الروافد للبنينادبيعبد الرحمن خضر هجيج عويد2781122211024015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الروافد للبنينادبيعبد الرحمن مصطفى داود كاظم2791122211024017

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الروافد للبنينادبيعبد الرحمن موسى مطلق علوان2801122211024018
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة420.0060.00اعدادية الروافد للبنينادبيعبد العزيز عالء حسين علي2811122211024019

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الروافد للبنينادبيعبد العزيز فراس نوار مطر2821122211024020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية الروافد للبنينادبيعبد الوهاب طالب ناهض حسين2831122211024024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الروافد للبنينادبيعلي صالح مطلق علوان2841122211024029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الروافد للبنينادبيعلي طلب صالح مهدي2851122211024030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الروافد للبنينادبيعلي عامر احمد خلف2861122211024031

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية417.0059.57اعدادية الروافد للبنينادبيعمار مهدي جاسم حمدان2871122211024033

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الروافد للبنينادبيعمر طالب فرهود جدوع2881122211024035

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الروافد للبنينادبيكرار حسن شعيل حسن2891122211024038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الروافد للبنينادبيكرار ساهر حسين عياده2901122211024039

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية الروافد للبنينادبيليث ياسين طه علي2911122211024042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0072.14اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد رعد احمد احميدي2921122211024044

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد سالم فاضل حسين2931122211024045

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد صالح ياسين هزاع2941122211024046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار600.0085.71اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عبد الرحمن خضير راشد2951122211024047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عدنان كاظم فرحان2961122211024048

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة بابل591.0084.43اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد هالل حسين غثوان2971122211024050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى خالد نجم عبيد2981122211024052

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء571.0081.57اعدادية الروافد للبنينادبييوسف عبد الرحمن عويد عبد عون2991122211024057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية الروافد للبنينادبييوسف مزاحم خضوري جاسم3001122211024058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد باسم عبد حسن3011122211026003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد تميم عبد المنعم عبد القادر3021122211026004

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين520.0074.29اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد قيس عبد هللا جبار3031122211026007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية الوركاء للبنينادبيبهاء احمد ثاني حسين3041122211026014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين علي عطية علي3051122211026026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين محمد حمود هاشم3061122211026030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية الوركاء للبنينادبيرفيق صفاء موسى احمد3071122211026037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد حيدر علي مهدي3081122211026040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية الوركاء للبنينادبيطه فراس اسماعيل حمد3091122211026045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الوركاء للبنينادبيعباس نبيل رؤوف مجيد3101122211026048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد المهيمن عبد الرسول عبد عباس3111122211026056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية الوركاء للبنينادبيعقيل اثير ستار جبر3121122211026057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي السجاد رياض جبار كنبار3131122211026059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي رائد خوام حمزه3141122211026069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي عمار علوان حسين3151122211026071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي وسيم خلف جالب3161122211026077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الوركاء للبنينادبيغيث علي دشر مصطاح 3171122211026080

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية الوركاء للبنينادبيقبصر عالء ناوخاس محمد3181122211026084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية الوركاء للبنينادبيليث قيس احمد جسام3191122211026086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الوركاء للبنينادبيمؤمل قسام جبار احفيو3201122211026088
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كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الوركاء للبنينادبيماجد عادل محمد حاتم3211122211026089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية الوركاء للبنينادبيمجتبى سعد شاكر ثابت3221122211026091

كلية اللغات/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد سلمان حنون مهنه3231122211026097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد نصير ابراهيم علوان3241122211026105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمود علي عذاب عبود3251122211026106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الوركاء للبنينادبيمرتضى اركان جبار عبد الكاظم3261122211026107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0071.14اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى رياض عبوده عبيد3271122211026110

كلية القانون/الجامعة المستنصرية635.0090.71اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى عبد الحسين عبد السادة عبد النبي3281122211026112

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الوركاء للبنينادبيمهدي محمد منصور محمد3291122211026116

كلية االعالم/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الوركاء للبنينادبيهاشم علي هاشم حسن3301122211026119

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الوركاء للبنينادبييونس عدنان عزيز جمعه3311122211026125

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية السياب االدبية للبنينادبيابراهيم قاسم حسين عمران3321122211027002

كلية االعالم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية السياب االدبية للبنينادبيتاج الدين حسن علي شيحان3331122211027018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحسن علي حسين علي3341122211027021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية476.0068.00اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحسنين محمد عبد المنعم كردي3351122211027025

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحسين احمد كاظم تعيب3361122211027026

كلية اآلداب/جامعة سامراء425.0060.71اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحسين جاسم محمد محمود3371122211027027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحسين شهاب احمد خضير3381122211027031

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية السياب االدبية للبنينادبيحسين عدنان محسن حسن3391122211027032

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية السياب االدبية للبنينادبيزكريا محمد نوري جواد3401122211027040

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية السياب االدبية للبنينادبيسجاد جعفر غالب محسن3411122211027043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية السياب االدبية للبنينادبيسجاد ضياء سالم عواد3421122211027044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية السياب االدبية للبنينادبيسجاد عزت عبد الصاحب محمد3431122211027046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيسجاد محمد شاكر داود3441122211027047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعامر عدي سعدي احمد3451122211027053

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعباس جبار محمد حسجاوي3461122211027054

كلية اللغات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعبد الرحمن محمد جمعة عبود3471122211027058

كلية اللغات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعبد هللا احمد كريم عبد االمير3481122211027060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعبد هللا عادل حميد سالم3491122211027061

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي احمد عيدان قاسم3501122211027064

كلية االعالم/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي جواد كاظم غالم3511122211027066

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي حيدر سامي جاسم3521122211027072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي سلمان جبار سلمان3531122211027075

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي طالب حميد سالم3541122211027076

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي فراس جبار عبد االمير3551122211027080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعلي وسام صبري فرج3561122211027084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية السياب االدبية للبنينادبيعمار مازن عبد الجبار عزيز3571122211027087

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية السياب االدبية للبنينادبيكرار سعد عبد الجبار حميد3581122211027090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمجتبى احمد رسن عبد هللا3591122211027092

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمحمد رضا مهدي ياسر عبد السادة3601122211027096
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قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية514.0073.43اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمرتضى جبران فديغ عبيد3611122211027104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمرتضى رياض حمزة شراد3621122211027105

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمرتضى سعد كاظم شيال3631122211027106

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمرتضى محمد جمعة عبود3641122211027108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمصطفى سالم جاسم فارس3651122211027113

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمصطفى عصام طارق توفيق3661122211027114

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمصطفى محمد حسين علوان3671122211027118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمصطفى محمد حميد مناتي3681122211027119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمقتدى جاسم محمد فليح3691122211027120

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية السياب االدبية للبنينادبيمهدي مهند مهدي راضي3701122211027125

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيايوب احمد خضير محمد3711122211028007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسام عبد المجيد حميد راضي3721122211028008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين حامد خضير عجيل3731122211028009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيرائد محمد علي صالح3741122211028011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29اعدادية الشاكرين للبنينادبيسجاد محمد سامي عبد اللطيف3751122211028013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد الرحمن يحيى جاسم احمد3761122211028017

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي احمد حبيب شهاب3771122211028020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل492.0070.29اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي ثائر حسن محمد3781122211028021

كلية االعالم/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي نعمه سلمان سلطان3791122211028024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد عدنان يوسف عبد3801122211028030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد فائق محسن محمود3811122211028031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية الشاكرين للبنينادبيمرتضى كامل راضي علي3821122211028032

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى خضير حسين علي3831122211028034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى عصام حاتم عبد الحمزه3841122211028035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف محمد احميد هادي3851122211028037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية صالح الدين للبنينادبياحمد محمد احمد جاسم3861122211029002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت492.0070.29ثانوية صالح الدين للبنينادبيحسين جاسم مرهون خصباك3871122211029004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية صالح الدين للبنينادبيصديق مالك حمود هالل3881122211029005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية صالح الدين للبنينادبيمصطفى حسين صبار وهيب3891122211029010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86اعدادية الحكيم للبنينادبياحمد مقداد ناصر حسين3901122211030004

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل443.0063.29اعدادية الحكيم للبنينادبيحسنين وسام مردان حمزه3911122211030008

كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين احمد حسن كاطع3921122211030010

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0064.00اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين علي سعيد عبود3931122211030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين مسلم موسى مولى3941122211030014

كلية اللغات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي محمد جمعه سلمان3951122211030028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي معتز علي عزيز3961122211030029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد حمزة نايف عبد3971122211030037

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0082.86اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى سعد حميد نعمه3981122211030040

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى محمد عبد الرضا عباس3991122211030041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الحكيم للبنينادبيمنتظر رياض عباس بشير4001122211030042
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قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية529.0075.57اعدادية الحكيم للبنينادبيهمام جاسم كامل متعب4011122211030044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية الحكيم للبنينادبييوسف كاظم حسين كاظم4021122211030048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيابراهيم سعدي كاظم نجيب4031122211031002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد صدام زغير محبوش4041122211031005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد عماد محمد شطب4051122211031008

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية البلد االمين للبنينادبيامير حيدر زهير حسون4061122211031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيامير رياض شاكر محمود4071122211031013

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0064.57اعدادية البلد االمين للبنينادبياياد عدنان احمد جار هللا4081122211031017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيايمن احمد محمد حسن4091122211031018

كلية االعالم/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية البلد االمين للبنينادبيبشار فؤاد عدنان رؤوف4101122211031021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية560.0080.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيجعفر مثنى سعدي علي4111122211031022

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية البلد االمين للبنينادبيجمال رعد ذياب خضير4121122211031023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسام سعد احمد محمد4131122211031024

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسن لؤي جبار منصور4141122211031027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسين ابراهيم فياض حسين4151122211031028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية569.0081.29اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسين عماد حسين خزعل4161122211031030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية البلد االمين للبنينادبيحيدر عدنان كاظم عبيد4171122211031031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية البلد االمين للبنينادبيرامي محمد يحيى عبد4181122211031032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيسجاد عباس عالوي حسين4191122211031038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0067.43اعدادية البلد االمين للبنينادبيصهيب سلمان حسن سلمان4201122211031045

كلية اللغات/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية البلد االمين للبنينادبيطه ياسين فليح حسن4211122211031046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد العزيز حميد عبد هللا عبيد4221122211031050

كلية االعالم/الجامعة العراقية506.0072.29اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد المهيمن خضر طالب خزعل4231122211031055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد الناصر انور حمدان كاظم4241122211031056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيعثمان عامر شفيق علي4251122211031057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية البلد االمين للبنينادبيعز الدين محمود نعمه عيسى4261122211031060

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي تحسين علي جبر4271122211031061

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي ياسين عبد القادر ياسين4281122211031066

كلية االعالم/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمر قصي حسين عباس4291122211031067

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمر محمد حسن عبد الرزاق4301122211031068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمران محمد عبد الرحمن حسين4311122211031071

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية البلد االمين للبنينادبيليث فاضل غيدان مبارك4321122211031074

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد خليل اسماعيل عبد هللا4331122211031076

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد صباح نجم عبود4341122211031078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد كاظم حسين فياض4351122211031082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد مهدي عبد الصاحب عبد هللا4361122211031083

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى ثائر صباح جبر4371122211031085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى جاسم مهدي نصيف4381122211031086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عمار عبود فزع4391122211031089

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى قيس غضبان عبد هللا4401122211031090
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى محمود عبد الوهاب عبد الرزاق4411122211031092

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية البلد االمين للبنينادبيمهيمن احمد محمد علي4421122211031095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية البلد االمين للبنينادبييوسف احمد معن جاسم4431122211031101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية البلد االمين للبنينادبييوسف حيدر نوري مهدي4441122211031103

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية البلد االمين للبنينادبييوسف سعدون محمد محمود4451122211031104

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد حماد شياع دفار4461122211032002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد حمدان دهش غيان4471122211032003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الرضوان للبنينادبيايوب حميد مهدي خضير4481122211032008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496.0070.86اعدادية الرضوان للبنينادبيبسام عادي صخر فندي4491122211032009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الرضوان للبنينادبيسلوان جاسم محمد عبود4501122211032021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الرضوان للبنينادبيسيف سعد غضبان رحيم4511122211032023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة527.0075.29اعدادية الرضوان للبنينادبيطه قاسم عبيد فياض4521122211032025

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرحمن فالح طالب عباس4531122211032026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد العزيز عبد نعمه كاظم4541122211032028

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار455.0065.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا ستار جبار سريسح4551122211032029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا عامر عبد هللا عبد4561122211032032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا فياض سهر دغموث4571122211032033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعثمان علوان شالل عبطان4581122211032034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعمر احمد عبيد احمد4591122211032037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية الرضوان للبنينادبيعمر جاسم محمد صليبي4601122211032038

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد خلف محمود مهوس4611122211032041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد عبد الستار فاضل حسين4621122211032044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى قيس مكي علي4631122211032050

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الرضوان للبنينادبيمهدي صالح احمد شهاب4641122211032052

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية الرضوان للبنينادبيهمام عايد خلف فندي4651122211032055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية الرضوان للبنينادبيياسر عامر ياس خضير4661122211032057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية الرضوان للبنينادبييونس زامل محمود فارس4671122211032060

كلية اآلداب/جامعة االنبار425.0060.71اعدادية الرضوان للبنينادبييونس وليد غازي ابراهيم4681122211032061

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد خميس عبيد زيدان4691122211033003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد عادل عبيد خضير4701122211033004

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد عمر احمد حبيب4711122211033005

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد قيس هاشم عبيد4721122211033006

كلية االعالم/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد هشام ناجي عبيد4731122211033007

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية االبتكار للبنينادبياسامة قاسم كاظم عليوي4741122211033008

كلية االعالم/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية االبتكار للبنينادبيجراح وعد صالح حلو4751122211033016

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية412.0058.86اعدادية االبتكار للبنينادبيجهاد رياض محسن عليوي4761122211033017

كلية االعالم/جامعة بغداد529.0075.57اعدادية االبتكار للبنينادبيحميد خلف حافظ بساله4771122211033020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد هللا هشام علي حسين4781122211033025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية االبتكار للبنينادبيعالء عباس صبار مشجل4791122211033026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية االبتكار للبنينادبيعمر ماجد حاتم عمران4801122211033028
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التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد غالب عبيس علوان4811122211033037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484.0069.14اعدادية االبتكار للبنينادبيمقداد كمال حميد سراي4821122211033041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء499.0071.29اعدادية االبتكار للبنينادبيميثاق ثامر عبد عبد هللا4831122211033043

كلية اللغات/جامعة الكوفة526.0075.14اعدادية االبتكار للبنينادبيهارون عامر منصور علي4841122211033044

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد اياد عباس علي4851122211034001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476.0068.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد غنام خضير زناد4861122211034007

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية533.0076.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد نوري احمد حمزة4871122211034009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0066.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد وسام عبد الستار صانع4881122211034010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيامير رشيد علوان كاظم4891122211034013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيبركات مهدي علي فياض4901122211034016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيجعفر عباس جمعة حافظ4911122211034018

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيحذيفة زياد عبد الكريم عباس4921122211034019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيحسن محمد عباس فاضل4931122211034020

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيسجاد عقيل عبود خليل4941122211034028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيسعد صالح علي حسين4951122211034029

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيسيف فراس ياس خضير4961122211034032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد الخالق علي نايف علوان4971122211034036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد هللا عمار منصور عبد4981122211034039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية556.0079.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيعثمان خميس طه جياد4991122211034041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيعلي سالم كريم محمد5001122211034044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيفرحان شالل فرحان محمد5011122211034049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0067.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيقحطان صالح فرحان ناهي5021122211034050

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد احمد شاكر سعود5031122211034054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد رياض عبد سلمان5041122211034056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0066.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينادبييوسف عبد الواحد حسين شاهر5051122211034074

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية احباب المصطفى للبنينادبياحمد سعد طحيمر عباس5061122211035002

كلية اآلداب/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية احباب المصطفى للبنينادبياحمد طه ياسين خضير5071122211035003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0076.43ثانوية احباب المصطفى للبنينادبياحمد محمد خضير حسن5081122211035004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية احباب المصطفى للبنينادبياسامه رضا خضير محمود5091122211035007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيايمن محمد عليوي عيدان5101122211035009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيخالد وليد ابراهيم جاسم5111122211035016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيصادق محمد حامد محمود5121122211035018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعبد هللا اياد اسماعيل علوان5131122211035019

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيعمر وليد يونس محمد5141122211035023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيمحمد سعد طحيمر عباس5151122211035026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيمصطفى تركي اسود حمد5161122211035029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29ثانوية احباب المصطفى للبنينادبيمصعب ماجد حامد محمود5171122211035031

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الكندي للبنينادبيسجاد خالد محمود مضعن5181122211039003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الحميد فالح صبح حسين5191122211039005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الرزاق مجيد ناصر حسين5201122211039006
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية الكندي للبنينادبيعثمان موفق سعد محسن5211122211039016

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الكندي للبنينادبيعمار محمد حسين اسماعيل5221122211039018

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت486.0069.43ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد ماجد احمد علي5231122211039024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية المهند للبنينادبيحامد عامر عبد هللا خلف5241122211040005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية المهند للبنينادبيخطاب عمر نصر داود5251122211040006

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية المهند للبنينادبيريسان حيدر ابراهيم عباس5261122211040007

كلية القانون/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية المهند للبنينادبيطارق فيصل مزهر شبيب5271122211040009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية المهند للبنينادبيعبد الجبار احمد محمود منصور5281122211040011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00ثانوية المهند للبنينادبيعبد المهيمن عداي حسين علي5291122211040013

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية المهند للبنينادبيعمران عبد مبارك حمد5301122211040018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية المهند للبنينادبيمحمود عبد هادي جاسم5311122211040023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية االحرار للبنينادبيحامد طه حامد حسين5321122211043006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية االحرار للبنينادبيرامي بشير حسن محمد5331122211043010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية االحرار للبنينادبيسليمان داود سلمان حمد5341122211043013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية االحرار للبنينادبيعبد الحميد خالد زعيان علي5351122211043015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين613.0087.57ثانوية االحرار للبنينادبيعلي فراس شمس الدين اسماعيل5361122211043020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية االحرار للبنينادبيمحمد خضير عباس نصيف5371122211043026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية االحرار للبنينادبيمصطفى خالد زعيان علي5381122211043029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية االحرار للبنينادبيهارون حازم حامد محمد5391122211043032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبياسامة صالح حسن عبيد5401122211044007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيامين علي عودة ظاهر5411122211044008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيايمن حامد عبد محمد5421122211044009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين محمود ابراهيم جبر5431122211044017

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيخالد محمد راضي مطارد5441122211044021

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيخضير حسين خضير صحو5451122211044022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسجاد خضر جاسم محمد5461122211044026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسجاد عباس عريبي مرهون5471122211044027

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين612.0087.43اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسجاد كاظم عبد الحمزة شليج5481122211044029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيطه مثنى محمد سرحان5491122211044034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعبد هللا غانم عطية مهوس5501122211044044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعبد المهيمن عمار عبد الكاظم لفتة5511122211044045

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعلي حسين فرهود عبيس5521122211044049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523.0074.71اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعلي حسين مطر هاشم5531122211044050

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعلي خضر جاسم محمد5541122211044051

التخصصات االدارية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية366.0052.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعلي مهند عبد محمد5551122211044054

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعمر حسين حمد مالح5561122211044057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل485.0069.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعمر حسين علي حسين5571122211044058

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0064.86اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيقصي محمد عبد حداوي5581122211044061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيكاظم تركي مظلوم كاطع5591122211044062

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية377.0053.86اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيكرار علي حسن محسن5601122211044064
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد اركان خلف ظاهر5611122211044069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0069.14اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد الباقر شاكر كاظم بديوي5621122211044070

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0061.29اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد حسن احمد عويد5631122211044073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمرتضى سعد جبر سليم5641122211044077

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية427.0061.00اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمهند جمعة عبد هللا عنبر5651122211044082

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمهند محمد سامي حسن5661122211044083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبينشأت عدنان جاسم لباح5671122211044084

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبينصر االسالم خالد عبد هللا جاسم5681122211044085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبييوسف عماد حسن عبيد5691122211044089

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبييوسف وليد عيدان احمد5701122211044091

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت435.0062.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيابراهيم احمد حميد ابراهيم5711122211045001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيابراهيم مظهر علي عوده5721122211045003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيابراهيم هيثم محمد نهاية5731122211045004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبياحمد حسين محمد علوان5741122211045006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيادريس حسن هادي ماجد5751122211045010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيارشد حسن يوسف عباس5761122211045011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيايمن شمال شمسي ماجد5771122211045017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيبرزان اسماعيل عباس خليف5781122211045019

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت500.0071.43اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيبهاء صالح خضير محمد5791122211045021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيجاسم داود سلمان ناصر5801122211045022

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت427.0061.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيجمال عبد الكريم صالح جاسم5811122211045024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحارث عامر عبد هللا محمد5821122211045025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل597.0085.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحسين علي عبود عواد5831122211045027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحسين علي كامل عبود5841122211045028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيحسين غالب فيصل زعال5851122211045029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيخضر علي محمود حسين5861122211045032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0061.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيزهير ظاهر سعد محمد5871122211045037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسجاد عادي جاسر عبد هللا5881122211045041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيسيف عمار فاضل نايف5891122211045047

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيطه ناظم لطيف جاسم5901122211045052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعبد هللا ستار جاسم احمد5911122211045059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعبد الملك عدي موحان اسود5921122211045063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0067.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي حيدر عبيد لفته5931122211045067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي خالد عباس ابراهيم5941122211045068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي صادق طه جاسم5951122211045071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484.0069.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي عيدان عبد سعود5961122211045074

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعلي محمود احمد مصطاف5971122211045076

كلية اآلداب/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيعمر عباس فاضل احمد5981122211045080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيفؤاد رحمن مصيخ داود5991122211045085

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمحمد احمد عاصي سلمان6001122211045090
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمحمد سعدون طالع زكري6011122211045093

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت474.0067.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمحمد فاضل حسن عبد هللا6021122211045095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمحمد كريم رشيد محمد6031122211045098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمحمد مزهر فياض راضي6041122211045099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمرتضى كاظم سلمان رجا6051122211045102

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمصطفى حمودي عبد هللا حمادي6061122211045105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمصطفى محمد حسون علوان6071122211045108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمعاذ متعب سالم خليفة6081122211045110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمعتصم حميد عبد الحمزة حسين6091122211045111

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0066.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيمهند محسن حميد رشيد6101122211045112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبينور عامر حسين عبد هللا6111122211045113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيهمام اياد يوسف محمد6121122211045115

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية الصحف االدبية للبنينادبيياسر عمار فواز عياده6131122211045117

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الصحف االدبية للبنينادبييوسف ابراهيم محمود نايف6141122211045119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية الصحف االدبية للبنينادبييوسف جاسم كاظم عبيس6151122211045120

كلية القانون/الجامعة المستنصرية628.0089.71اعدادية الصحف االدبية للبنينادبييوسف هيثم صبحي حمد6161122211045123

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية الصحف االدبية للبنينادبييونس عبد الستار عبود كاظم6171122211045125

كلية االعالم/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية الصحف االدبية للبنينادبييونس فالح صالح احمد6181122211045126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0069.43اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد اسماعيل عبيد دليمي6191122211046001

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد رياض كامل احمد6201122211046003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية السيوطي للبنينادبياسامه قحطان عبد حسين6211122211046005

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية431.0061.57اعدادية السيوطي للبنينادبياياد عامر عذاب جوده6221122211046007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية السيوطي للبنينادبيحميد احمد هايس نجم6231122211046012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل468.0066.86اعدادية السيوطي للبنينادبيزياد اكرم فاضل عطيه6241122211046017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية السيوطي للبنينادبيزيد عوده خضير نايل6251122211046018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية السيوطي للبنينادبيسيف اسماعيل هادي عبد6261122211046020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية السيوطي للبنينادبيضاري سعد احمد عبيد6271122211046024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0081.43اعدادية السيوطي للبنينادبيطالل علي حسين سهيل6281122211046026

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد الحميد هارون ضيقم علي6291122211046029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة كركوك547.0078.14اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد الرحمن بشير طه عبد هللا6301122211046031

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية411.0058.71اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد الكريم احمد ذياب مهبول6311122211046033

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد هللا احمد محمد داود6321122211046034

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت502.0071.71اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي ثائر محمود حسين6331122211046040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي حازم عبيد محمد6341122211046041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي حسن كاظم جبر6351122211046043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي صالح حميد اسماعيل6361122211046045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية السيوطي للبنينادبيماهر حمزه عطيه عيدان6371122211046053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية السيوطي للبنينادبيمثنى حسين كريم عبد هللا6381122211046054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية السيوطي للبنينادبيمثنى خميس عباس حسن6391122211046055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية السيوطي للبنينادبيمصطفى محمود حسون سهيل6401122211046062
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التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية السيوطي للبنينادبييوسف ضافي كريم عبد هللا6411122211046070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية564.0080.57اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبياحمد حيدر حمادي كتاب6421122211048003

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيامير سعيد رحمه حاتم6431122211048008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحامد سلمان فرج عطيه6441122211048013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين زاهد حميد خلف6451122211048014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحسين علي سبتي جمعه6461122211048016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيحيدر حسن عزيز سرحان6471122211048023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيخضر احمد خضير حمزه6481122211048024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيزيد سعدي نايف جاسم6491122211048026

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي احمد كاظم دفاك6501122211048042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي خالد جبر علي6511122211048047

كلية االعالم/الجامعة العراقية500.0071.43اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي عمار بريسم فرج6521122211048051

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيعلي قاسم عبيد محمد6531122211048052

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيكرار حيدر كاظم ناجي6541122211048058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمحمد جمال محمد شهاب6551122211048062

كلية القانون/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمرتضى كريم مولود كاظم6561122211048072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي األدبية للبنينادبيمصطفى جبار عبد الزهرة برهان6571122211048074

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية األهداف األدبية للبنينادبياحمد ابراهيم جسام محمد6581122211050002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43اعدادية األهداف األدبية للبنينادبياحمد ثائر شاكر محمود6591122211050004

كلية االعالم/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية األهداف األدبية للبنينادبياسد هللا محمد جميل محسن6601122211050007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيالوليد خالد جواد علوان6611122211050008

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيامين عالء احمد عداي6621122211050011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية األهداف األدبية للبنينادبياوس مهند محسن سلمان6631122211050013

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيبالل احمد نعيم محمد6641122211050014

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحارث عادل فاضل جابر6651122211050015

كلية االعالم/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسن سلمان منصور هاشم6661122211050018

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسن علي لؤي صالح6671122211050019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسن علي مطر عواد6681122211050020

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسين عمار عبد االمير كاطع6691122211050022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيحسين مصطفى اسماعيل ابراهيم6701122211050023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيرضا ضرغام عبد الحسين مزعل6711122211050025

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيزين العابدين عبد الخالق خضير حسين6721122211050026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيسيف مهند كامل عبد شذر6731122211050028

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيصادق اسام باقر محمد6741122211050029

كلية اآلداب/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيطالب حسين رحمان سالم6751122211050032

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى387.0055.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعباس احمد شناوه عبد6761122211050033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعبد هللا اثير حاتم محمود6771122211050038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعبد هللا عباس حسن حبيب6781122211050039

كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن خليل سلمان6791122211050040

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعبد المهيمن زياد شهاب احمد6801122211050041
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعثمان خالد فائق صابر6811122211050042

كلية االعالم/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعلي غسان عباس فاضل6821122211050046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعلي كمال عبد حسين6831122211050047

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0064.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيعمر معاذ نعمه محمود6841122211050048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيليث علي امين حميد6851122211050051

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمحمد المصطفى جمال عبد سلمان6861122211050052

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمحمد عبد السالم احمد حسين6871122211050058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمحمد مازن كامل احمد6881122211050061

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمحمد هاشم عاصي جياد6891122211050062

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمرهف رياض كنعان محمد6901122211050064

التخصصات االدارية/المعهد التقني نينوى/الجامعة التقنية الشمالية392.0056.00اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمصطفى رعد جواد كاظم6911122211050066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيمنتظر احمد سلمان هادي6921122211050068

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبينجاح عادل نايف خلف6931122211050070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71اعدادية األهداف األدبية للبنينادبيياسر رائق غانم عزيز6941122211050071

كلية الحقوق/جامعة النهرين667.0095.29اعدادية األهداف األدبية للبنينادبييوسف فراس عبد الرزاق حمزه6951122211050072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية خير االنام للبنينادبيحسين فواز عباس داود6961122211051005

كلية التربية/جامعة سامراء450.0064.29ثانوية خير االنام للبنينادبيزيد عيسى جياد حسن6971122211051008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية خير االنام للبنينادبيعباس هيثم صالح عبد هللا6981122211051009

كلية التربية/جامعة سامراء522.0074.57ثانوية خير االنام للبنينادبيعبد الستار عيسى اسماعيل ابراهيم6991122211051011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية478.0068.29ثانوية خير االنام للبنينادبيعبد هللا دريد عبد المحسن عباس7001122211051012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية خير االنام للبنينادبيعمر حميد جواد كاظم7011122211051015

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية خير االنام للبنينادبيمحمود علي احمد مجبل7021122211051019

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0064.00ثانوية خير االنام للبنينادبيمصطفى عيسى جياد حسن7031122211051021

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار431.0061.57ثانوية خير االنام للبنينادبيياسر عباس حاتم حسين7041122211051023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيابا الفضل هاشم كريم خلف7051122211052001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد بشير محمود رشيد7061122211052003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد جاسم حسن جاسم7071122211052004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبياحمد نبراس مالك محمد7081122211052008

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيايمن عبد الرحمن جبار زاجي7091122211052015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيبارق علي عبد عون فياض7101122211052018

كلية االعالم/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيبشار عبد القادر مهدي محمود7111122211052019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيبهاء عالء بالسم عبد7121122211052020

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين باسم عباس رضا7131122211052026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين جمال خلف ماجد7141122211052027

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين حسن فليح فرحان7151122211052028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين حيدر احمد فارس7161122211052030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين خضير عباس شحيل7171122211052031

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين مندول7181122211052036

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية598.0085.43اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين قصي قاسم حسن7191122211052037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحسين نزار مجيد شلش7201122211052039
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحيدر جبار الزم كاطع7211122211052042

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحيدر عباس احمد حسن7221122211052044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحيدر علي ابراهيم علي7231122211052045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيحيدر عمر صادق عمران7241122211052046

كلية االعالم/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيرضا مازن عبد سلمان7251122211052053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيسجاد حيدر جواد كاظم7261122211052057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى529.0075.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيسجاد علوان حسين علوان7271122211052058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد الرحمن سعيد جمعه ناصر7281122211052067

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية518.0074.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد الرحمن محمد فؤاد لطيف7291122211052068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد السالم عارف اسماعيل خاجور7301122211052069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا حيدر محمد كمر7311122211052070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا سعد عبد سلمان7321122211052071

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعبد هللا عادل جبار فليح7331122211052072

كلية االعالم/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي اكبر عماد جمعه لفته7341122211052079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي حشمت خضر عيسى7351122211052084

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي صالح كامل حمزه7361122211052089

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي عادل رسول منصور7371122211052090

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي كريم عليوي حمود7381122211052092

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي مازن عبد الستار محمد7391122211052093

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعلي مهدي عبد الحسن زاير7401122211052094

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيفرج عبد مسلم علي7411122211052100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0066.43اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيكرار جاسم ثابت وني7421122211052101

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيكرار طه رشيد حسن7431122211052103

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيكرار غالب عريبي حسون7441122211052104

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0063.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيليث فاضل عباس علي7451122211052108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيليث قحطان عبد االمير عبود7461122211052109

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيليث هاشم خضير حسون7471122211052110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمازن هشام خزعل فياض7481122211052112

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد اسماعيل محمد علي7491122211052115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد الباقر علي جاسم حمادي7501122211052116

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد حسام الدين غانم عبد الرضا7511122211052119

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد رياض غازي عيسى7521122211052122

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد عالء عبد الحسين محمد7531122211052126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0068.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمحمد عمر اسماعليل علي7541122211052130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى احمد صادق جالب7551122211052134

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى تحسين علي صبري7561122211052135

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى عادل محي جاسم7571122211052137

كلية اللغات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمصطفى قاسم حسين كاظم7581122211052139

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيمنتظر رياض كاظم حسين7591122211052143

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيوسام مازن هاشم عباس7601122211052147
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيياسين باسم ناهي جاسم7611122211052149

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبياحمد اكرم سالم عيدان7621122211053006

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيالحسن علي ذنون عبد اللطيف7631122211053016

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيانس فاضل عباس حمادي7641122211053023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسون صباح حسون حسن7651122211053032

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسين اياد علي رشيد7661122211053033

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسين خليل عباس راشد7671122211053034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيحسين علي عبد الكريم مذخور7681122211053035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيخطاب حامد شاكر محمود7691122211053039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0071.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيخطاب عمار محمد محمود7701122211053040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيخطاب فالح حسين علي7711122211053041

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيذو الفقار حسين عبيد محمد7721122211053043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيرامي فائز عبد االله احمد7731122211053044

كلية االعالم/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيسامي خالص فنش صالح7741122211053045

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد الرحمن كاظم علي حسن7751122211053057

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد الرحمن يونس خضير جاسم7761122211053058

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى384.0054.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد الرزاق نصر الدين عادل قاسم7771122211053059

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد العزيز باسم اسماعيل حمد7781122211053060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية434.0062.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد العزيز حكمت سلمان شهاب7791122211053061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا لؤي صبحي اديب7801122211053074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا محمد فاضل حسون7811122211053075

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى390.0055.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبيده سامي احمد عليوي7821122211053079

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي احمد جمعه مشكل7831122211053083

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي محمد علي فهد7841122211053087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية554.0079.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي محمد فرحان عباس7851122211053088

كلية اللغات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعلي نبيل برهان الدين فرمان7861122211053089

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعمر سالم حسين علي7871122211053094

كلية القانون/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعمر عبد الرحمن مجبل نصيف7881122211053095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعمر علي فاضل عبد7891122211053096

كلية االعالم/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعيسى خليل ابراهيم محمود7901122211053100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيفادي صباح عبد المجيد عبد الحميد7911122211053101

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيفهد غزوان عبد الوهاب محمد سعيد7921122211053102

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد حسن هادي سليم7931122211053108

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد سعد احمد زيدان7941122211053110

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد سمير حسين عليوي7951122211053111

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد صادق ضياء احمد جاسم7961122211053113

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل431.0061.57اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد لؤي ماجد الطيف7971122211053121

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمصطفى رعد احمد بريسم7981122211053123

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمصطفى سليمان علوان اسماعيل7991122211053125

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمصطفى سنان خضير عزاوي8001122211053126
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمعاذ خضير دويج حمد8011122211053134

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيياسين رعد اسماعيل سيد8021122211053143

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيياسين نعمت حكمت حريش8031122211053144

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية583.0083.29اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبييعقوب علي حميد خلف8041122211053145

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبييوسف محمد سهيل نجم8051122211053151

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبييونس حارث حسن كاظم8061122211053153

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيابراهيم خالد ابراهيم مهدي8071122211054001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيابراهيم مصطفى هاشم محمد8081122211054004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد لؤي حسن حميد8091122211054012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل444.0063.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد محمد حميد محمد8101122211054013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0065.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيامين احمد حسين محمد8111122211054019

كلية الحقوق/جامعة النهرين635.0090.71اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياوس خليل فاضل محمد8121122211054020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبياوس خميس حمدي بخيت8131122211054021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيايمن بشير شالل فرحان8141122211054022

كلية اللغات/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيجهاد خالد رشيد عواد8151122211054026

كلية االعالم/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسام منصور حسين صبار8161122211054027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين رياض محسن طالب8171122211054028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين صفاء شاكر محمود8181122211054029

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار542.0077.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين علي سعود سهيل8191122211054032

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحيدر حمزة حسن خضير8201122211054034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445.0063.57اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيحيدر قحطان عوام لفته8211122211054036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيخطاب سمير عبد رحيم8221122211054039

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيرعد محمد سلمان علوان8231122211054041

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيسجاد ثامر عبد عبد هللا8241122211054043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيسيف محمود داود سلمان8251122211054046

كلية اآلداب/جامعة االنبار449.0064.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الرحمن جالل حامد فياض8261122211054053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر455.0065.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الرحمن فراس طه محمد8271122211054054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد العزيز حامد عبد هللا عطية8281122211054055

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد هللا رائد احمد حسين8291122211054058

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الناصر عقيل مجيد لطيف8301122211054062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعالء نجم عبد هللا عيدان8311122211054064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي حسين صبار عباس8321122211054067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي ستار صبري حسين8331122211054068

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0063.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي عالء ماجد عبد العباس8341122211054069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر علي ابراهيم طراد8351122211054075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيفيصل صالح صافي دروش8361122211054078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية551.0078.71اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيقتيبه محمد رجب علي8371122211054079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيكرار حيدر غريب حسن8381122211054080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمأمون كاظم حسين جزاع8391122211054081

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0061.86اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمؤيد احمد مؤيد كمال8401122211054082
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد زياد محارب محمد8411122211054085

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد مؤيد محمود حمود8421122211054088

كلية االعالم/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمود احمد علي حسين8431122211054090

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0063.57اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمود رحيم احمد حسين8441122211054091

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى محمد قاسم محمد جواد8451122211054096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489.0069.86اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمصعب خليل ابراهيم محمود8461122211054098

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيمعتز صباح حسن مخلف8471122211054099

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيموسى باسم حسين علي8481122211054100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيهمام محمد فياض حمزة8491122211054102

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيياسر عمار سلمان ياس8501122211054104

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيياسر محمد ابراهيم محمد8511122211054105

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبيياسين خضر علي حسين8521122211054106

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبييوسف عادل علي حسين8531122211054108

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية القرطاس االدبية للبنينادبييونس سليمان داود خضير8541122211054110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية البراق للبنينادبيعبد الرحمن احمد فاضل كلي8551122211055005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل523.0074.71ثانوية البراق للبنينادبيعبد القادر عالء عبد عناد8561122211055006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيبسام علي خضير فلفل8571122211057004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيحسن صالح حسن سهيل8581122211057007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيحسين علي كريدي احمد8591122211057009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيحيدر صالح محسن زغير8601122211057010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيسيف الدين مهند عكيلي احمد8611122211057012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيعباس جمعه محمد حسن8621122211057013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيعبد هللا احمد حسن مطارد8631122211057017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيعبد الوهاب جاسم عامر شمران8641122211057021

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0068.00اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيعلي مجول احمد بخيت8651122211057022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيغزوان قاسم محمد تمر8661122211057028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيمحمد سالم كاظم محمد8671122211057031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيمحمد سعد عبد زين8681122211057032

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت507.0072.43اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيياسر احمد خضر كردي8691122211057041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبيياسر سعيد جاسم محمد8701122211057042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبييوسف احمد هالل حسين8711122211057043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0066.86اعدادية االمجاد االدبية للبنينادبييوسف خلف عباس نجم8721122211057044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيحيدر محمد عبد الخضر سبتي8731122213010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينادبيحارث سعد عادل مرهون8741122213011001

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية بغداد االهلية للبنينادبياحمد قاسم عبد الكريم خلف8751122213016001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيعلي حسنين صباح فاضل8761122213016008

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيعلي عماد غازي صغير8771122213016009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية بغداد االهلية للبنينادبيمحمد قاسم احمد فرج8781122213016015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية بغداد االهلية للبنينادبينشوان اسعد جميل يوسف8791122213016016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيحسين ناصر عبد الحسن جبر8801122215001009
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي صالح داود حسين8811122215001015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي عبد الرحيم درع خلف8821122215001016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد ضياء عبد حسين8831122215003001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد عادل مجيد سلمان8841122215003002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد مهدي صالح جعفر8851122215003004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياياد عدنان شحاذة سلوم8861122215003007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيجعفر داود حسين علي8871122215003009

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيسيف علي مزعل حمود8881122215003017

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيطه رعد فاضل مطر8891122215003020

كلية االعالم/الجامعة العراقية513.0073.29ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعلي عطا عباس علي8901122215003027

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعلي محمد رحيم صياح8911122215003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0072.29ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيكرار جبار علي جبر8921122215003033

كلية االعالم/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم عبد تقي8931122215003038

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14اعدادية العال المسائية للبنينادبيضرغام اياد عبد الفتاح احمد8941122215004015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية العال المسائية للبنينادبيعلي هيثم محمد صالح8951122215004027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية العال المسائية للبنينادبيعمر طالب خلف مصلح8961122215004029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية العال المسائية للبنينادبيغياث رعد شاكر خضير8971122215004031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0061.14اعدادية العال المسائية للبنينادبيمنتظر سلمان نده حسن8981122215004036

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية النيل المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسن علي عبيد8991122215007013

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية النيل المسائية للبنينادبيكاظم جواد كاظم جعفر9001122215007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0069.86ثانوية النيل المسائية للبنينادبييوسف ناظم لعيبي محسن9011122215007024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعبد هللا شفيق فرحان عداي9021122215008005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيفاروق ناجي علوان عياده9031122215008013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمصطفى كريم حسين خليف9041122215008016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية بغداد المسائية للبنينادبييونس ناهض راشد دنان9051122215008020

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية369.0052.71ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيعبد هللا اسماعيل عباس حسين9061122215009007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيمحمد ياسين احمد عبد9071122215009011

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيمرتضى حيدر حسن محسن9081122215009012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيأحمد صالح عبيد احمد9091122217001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيأوس إسماعيل إنصيف جاسم9101122217001005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية527.0075.29ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيانس عمار عبيد رجا9111122217001007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيايوب جمال سعد بندر9121122217001008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت572.0081.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيبارق زياد امين شعالن9131122217001009

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيبشار عامر جدوع حسين9141122217001010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار519.0074.14ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيبشير محمد محمود جاسم9151122217001011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسفيان خالد حرموش علوان9161122217001025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيصدام حامد محمد رشيد9171122217001028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيطارق سعدون طالل فزع9181122217001029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيطالب عبد علي حمد9191122217001030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد الرحيم جمعه حسن مجبل9201122217001033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0066.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد هللا حميد محمد شعيب9211122217001036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية615.0087.86ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد هللا رياض زكي سعيد9221122217001037

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار550.0078.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد المهيمن محمد محمود جاسم9231122217001039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد الوهاب طالب شهاب احمد9241122217001040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعماد احمد بحر عداي9251122217001047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيفارس محمود شكر ياس9261122217001050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيقصي ارميزان سهيل عبد9271122217001052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية503.0071.86ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمد عباس جاسم حميدي9281122217001060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمخلد كامل عبيد رجا9291122217001061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمراد زهير عبطان مجبل9301122217001062

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمنير محمد محمود جاسم9311122217001066

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيموسى باسم علي ساجت9321122217001067

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0068.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينور الدين مصلح حميد جواد9331122217001071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينور الدين معد اسود موسى9341122217001072

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار430.0061.43ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبييحيى فخري محمد احمد9351122217001077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية المربد المختلطةادبيبالل سعد علي محارب9361122217002001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار422.0060.29ثانوية المربد المختلطةادبيجهاد الدين احمد محمد كريم9371122217002002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية المربد المختلطةادبيسيف صالح احمد ابراهيم9381122217002004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0065.00ثانوية المربد المختلطةادبيعبد الحكيم ثائر عبد الغفور يوسف9391122217002008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية المربد المختلطةادبيعبد القادر سعيد محل فياض9401122217002011

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية المربد المختلطةادبيعبد هللا قحطان علي مهاوش9411122217002014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية المربد المختلطةادبيفؤاد قاسم احمد ابراهيم9421122217002020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0061.86ثانوية المربد المختلطةادبيمحمد طالب فرحان نايف9431122217002024

كلية االعالم/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية المربد المختلطةادبييوسف محمد سلمان دهام9441122217002030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية المربد المختلطةادبييوسف وليد عبيد عيدان9451122217002031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية النضال المختلطةادبيحسن محسن عبيد شطب9461122217003003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية النضال المختلطةادبيحسين صفاء رحيم عبد9471122217003004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية530.0075.71ثانوية النضال المختلطةادبيعلي فائز خزعل حسين9481122217003005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية النضال المختلطةادبيعمران صاحب عبد الكاظم شطب9491122217003006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل494.0070.57ثانوية النضال المختلطةادبييوسف محمد عبد خضير9501122217003010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد مالك علي عبيد9511122217004002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيسجاد لطيف احمد فارس9521122217004004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي احمد علي حسن9531122217004007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي فارس خزعل فرج9541122217004009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمد سعدي احمد فارس9551122217004013

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمد فالح علي محمود9561122217004017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبييحيى بالسم هاشم سلمان9571122217004018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبياحمد حامد كاظم محمد9581122217005001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيعلي خالد عبد نعمه9591122217005008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية الكرار المختلطةادبياحمد حازم كاظم عبد هللا9601122217006001
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كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية الكرار المختلطةادبيحسن علي نجم عبيد9611122217006003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية/جامعة سامراء566.0080.86ثانوية الكرار المختلطةادبيعماد رحيم كريم خاجي9621122217006006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت557.0079.57ثانوية الكرار المختلطةادبيعمر احمد راضي علوان9631122217006007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية الكرار المختلطةادبيفهد حسين نجم عبيد9641122217006009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد يونس مطلك عبود9651122217006010

كلية التربية/جامعة سامراء503.0071.86اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبياسحاق باسم حامد جابر9661122217008002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيايسر عامر حمدان سعود9671122217008003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيجعفر عامر شارع موسى9681122217008004

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيخطاب كامل جاسم محمد9691122217008006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيسامر احمد حسين صالح9701122217008007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيعبد المهيمن صادق محمد هاشم9711122217008008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيعمار مزاحم كامل هاشم9721122217008009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيقاسم ياسين حسن علوان9731122217008010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيليث حمزة حسين خسباك9741122217008011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيمجيد عباس مجيد حميد9751122217008012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيمحمد حازم حامد جابر9761122217008013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0062.86اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيمحمد قاسم محمد عبد هللا9771122217008014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبينور الدين شريف فاضل محمد9781122217008016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية القدس المختلطةادبيرسول عباس احمد محيسن9791122217011002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0069.14ثانوية القدس المختلطةادبيزياد خليفة جاسم كليب9801122217011003

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86ثانوية القدس المختلطةادبيعبد الكريم عبد هللا محمد عبد9811122217011004

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت532.0076.00ثانوية القدس المختلطةادبيعلي خميس فزع جاسم9821122217011006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية االسراء المختلطةادبياحمد صدام شاهر محمود9831122217012002

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية االسراء المختلطةادبيبراء نصير حسين علوان9841122217012004

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية االسراء المختلطةادبيليث صالح فاضل محمد9851122217012009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473.0067.57ثانوية االسراء المختلطةادبييوسف رياض عبيد علوان9861122217012012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43ثانوية ابي تراب المختلطةادبيحسين ماجد ابراهيم حسين9871122217013004

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية448.0064.00ثانوية ابي تراب المختلطةادبيسجاد نسيم هادي عبد علي9881122217013006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية ابي تراب المختلطةادبيمصطفى حامد مراد عناد9891122217013009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط484.0069.14ثانوية ابي تراب المختلطةادبيمصطفى مصلح عبد زيد عمران9901122217013010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبياحسان محمد حسين محمود9911122217014001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبياسماعيل خضير سلمان خضير9921122217014003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيحسين فاضل عباس حسين9931122217014006

كلية اآلداب/جامعة بابل441.0063.00ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيسجاد باسم محمد علوان9941122217014008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيسجاد عزيز تركي عطيه9951122217014009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية447.0063.86ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيسيف عالء جواد رشيد9961122217014014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية575.0082.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيعبد هللا سعد حمد حمود9971122217014017

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيعلي حسين سلمان كاظم9981122217014019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيعلي عادل ابراهيم عطيه9991122217014020

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيعلي قاسم عبد القادر دوشي10001122217014021
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيغيث صالح مهدي لهواك10011122217014025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمحمد حمزة مهدي لهواك10021122217014030

كلية اآلداب/جامعة بغداد491.0070.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمصطفى اركان هادي حاتم10031122217014036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0069.00ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمصطفى عباس علي كاظم10041122217014037

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبييعقوب سعد حمد حمود10051122217014040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة509.0072.71ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبييوسف محمود صالح علوان10061122217014041

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية الصمود المختلطةادبيحسين حامد حسن عباس10071122217017003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية564.0080.57ثانوية الصمود المختلطةادبيعامر عبد ياسين حسون10081122217017006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية الصمود المختلطةادبيمصطفى خضر نجم عباس10091122217017008

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية الصمود المختلطةادبيمصطفى سفيان طالب عبد هللا10101122217017009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية الصمود المختلطةادبييعقوب هيثم حسين غزال10111122217017011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00الخارجيونادبياحمد وهاب امين محمد10121122218001064

كلية االعالم/جامعة بغداد535.0076.43الخارجيونادبيحسن سعدي محمد علي10131122218001149

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0068.57الخارجيونادبيحيدر حسين علي برهان10141122218001199

كلية االعالم/جامعة بغداد549.0078.43الخارجيونادبيزيد رياض صالح حمزه10151122218001228

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0070.86الخارجيونادبيصالح جبار مطر حسن10161122218001281

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00الخارجيونادبيعباس سامي رعيد فاضل10171122218001317

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43الخارجيونادبيعلي احمد حسين عبد10181122218001385

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى535.0076.43الخارجيونادبيعلي عباس حسن عبد10191122218001410

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71الخارجيونادبيمحمد نعيم كتاب حسن10201122218001597

كلية اآلداب/جامعة بغداد543.0077.57الخارجيونادبيمنذر عبد هللا طه عبد هللا10211122218001683

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية608.0086.86الخارجيونادبينبيل معتز نبيل عبد الفتاح10221122218001699

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71الخارجيونادبيوائل حيدر حميد رشيد10231122218001716

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية العزة للبناتادبياريج قاسم محمد حمزه10241122222001001

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية العزة للبناتادبيايه علي شاكر مطلك10251122222001004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00ثانوية العزة للبناتادبيبراء عمار محمود علوان10261122222001006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية العزة للبناتادبيحوراء ثامر ترتيب كريم10271122222001007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية العزة للبناتادبيرسل نوري كاظم حسين10281122222001010

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية العزة للبناتادبيرقيه جواد خلف كريدي10291122222001011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية العزة للبناتادبيزمن عدنان عباس هاشم10301122222001013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية العزة للبناتادبيزينب ماهر محمد عبيد10311122222001016

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية573.0081.86ثانوية العزة للبناتادبيضحى ثائر خزعل عبد هللا10321122222001019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه خليل ابراهيم شير علي10331122222001022

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية العزة للبناتادبيفاطمه عالء كرومي ياس10341122222001024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية العزة للبناتادبيمروه جاسم حميد سويدان10351122222001025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية العزة للبناتادبيمريم اياد خلف عليوي10361122222001028

كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية العزة للبناتادبيمريم ايمن صبحي كريم10371122222001029

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية العزة للبناتادبينبأ محمد ناهي عبود10381122222001031

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبياثمار شاهين جدعان تركي10391122222002002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبياكرام حسين حميد حسين10401122222002004
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كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبياالء احمد داود حسين10411122222002005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيايه مهند عدنان خلف10421122222002008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيداليا فؤاد ياسين ضيف10431122222002012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيديما احمد صباح جواد10441122222002013

كلية الحقوق/جامعة النهرين662.0094.57ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرقية ابراهيم مصطفى خليل10451122222002014

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرهام صادق بشير محمود10461122222002016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب اسامه سمير صالح10471122222002017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيلبنى لطيف عبد عباس10481122222002021

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمروه مروان كريم فرحان10491122222002022

كلية االعالم/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمريم حميد صكر عودة10501122222002023

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبينورا حميد صكر عوده10511122222002026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيودق جهاد جواد ناصر10521122222002029

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبييسر سعد كاظم محمد10531122222002031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية485.0069.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه هادي سبع خميس10541122222004003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه احمد رحيم سلطان10551122222004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه سعد عبد مضعن10561122222004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه قاسم ابراهيم جميل10571122222004006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه لؤي عبد الرحمن مطر10581122222004007

كلية اللغات/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيبتول ياس خضير فزع10591122222004008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيبنين حيدر محمد عويد10601122222004009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك طارق حميد عطا هللا10611122222004010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل فالح عبد حسون10621122222004015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرنا احمد فياض خضير10631122222004016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرنا تقي شهيد نعمه10641122222004017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسارة خالد كامل صالح10651122222004020

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى فالح حميد عبد10661122222004022

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيشيماء محمود محمد حمزه10671122222004024

كلية القانون/الجامعة المستنصرية627.0089.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيفرح حسين عالوي عواد10681122222004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمالك فراس خضير حمد10691122222004028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينور الهدى قيس جبار خلف10701122222004030

كلية اللغات/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهديل فراس خضير حمد10711122222004034

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية االصيل للبناتادبيام البنين اثير كاظم جاسم10721122222005004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية االصيل للبناتادبيايه فاضل جهاد كاظم10731122222005007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية االصيل للبناتادبيبنين عمار جبار خضير10741122222005010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية االصيل للبناتادبيتبارك نهاد جبار عبد النبي10751122222005011

كلية القانون/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية االصيل للبناتادبيحنان احمد شالل عدوان10761122222005012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية االصيل للبناتادبيريم فاضل عويد عاشور10771122222005025

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية556.0079.43اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء داود سلمان كاظم10781122222005026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء دريد نعيم علوان10791122222005027

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء مهدي هاشم محمد10801122222005028
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00اعدادية االصيل للبناتادبيسمر كريم علي حسن10811122222005030

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية االصيل للبناتادبيشمس سعدون محسن احمد10821122222005031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية االصيل للبناتادبيشمس ماجد جواد كاظم10831122222005032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية االصيل للبناتادبيطيبه عمار جاسم محمد10841122222005035

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه الزهراء صفاء علي حسين10851122222005036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية560.0080.00اعدادية االصيل للبناتادبيمريم اياد كاظم بايع10861122222005038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية االصيل للبناتادبيمريم فالح حسن عبد االله10871122222005039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية االصيل للبناتادبيمنار عالء عبد الحسين دواي10881122222005042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494.0070.57اعدادية االصيل للبناتادبينغم ابراهيم احمد حسين10891122222005046

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية االصيل للبناتادبينور حماده صفاء فاضل10901122222005048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية االصيل للبناتادبيود هيثم صالح شنين10911122222005053

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية االصيل للبناتادبييسرى طه ياسين مهدي10921122222005055

كلية اآلداب/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية الجمهورية للبناتادبياسراء فاضل جاسم محمد10931122222009003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية الجمهورية للبناتادبيامال مجيد حميد صكب10941122222009004

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية611.0087.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيامينه حسن معجون احمد10951122222009006

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه خلف عوده سعود10961122222009008

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية الجمهورية للبناتادبيتبارك سالم حمزه عجيل10971122222009011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيتبارك فالح حسن خليفه10981122222009013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الجمهورية للبناتادبيتقى سنان صباح خلف10991122222009014

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيتماره سالم محمد حسين11001122222009015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار518.0074.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيرفل احمد محمد عواد11011122222009018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب يحيى خضير خلف11021122222009021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية الجمهورية للبناتادبيسحر سعد اسماعيل ابراهيم11031122222009023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيسندس صالح هادي عبد هللا11041122222009026

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيضحى شاكر حميد محمود11051122222009027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيعال داود سلمان حمد11061122222009030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيغفران احمد عبد هللا حسن11071122222009031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمة علي كامل رشيد11081122222009033

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية633.0090.43اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه احسان سعود عباس11091122222009034

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمه علي حسين علوان11101122222009037

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية الجمهورية للبناتادبيلجين عمر هادي محمد11111122222009039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنار جبار ستوري سلمان11121122222009042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الجمهورية للبناتادبيميالد اياد حامد عطيه11131122222009044

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الجمهورية للبناتادبينبراس محمد جاسم عبد هللا11141122222009046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية621.0088.71اعدادية الجمهورية للبناتادبينور منعم عبيد محيميد11151122222009047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الجمهورية للبناتادبيهبه باسم عبد هللا حسين11161122222009048

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية رقية للبناتادبيأنوار النبي ثائر ابراهيم خضير11171122222010001

كلية اآلداب/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية رقية للبناتادبيابرار اياد اسماعيل ابراهيم11181122222010003

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية رقية للبناتادبياسراء ابراهيم حميد حسين11191122222010004

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية رقية للبناتادبياسراء حمزه محمد خزعل11201122222010005
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية رقية للبناتادبيايات فاضل حنو ليلو11211122222010006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية رقية للبناتادبيايه رائد سلمان خضير11221122222010007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية رقية للبناتادبيبراء خالد عبود حسين11231122222010010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية رقية للبناتادبيتقى يحيى محمد رفيق عبد11241122222010011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية رقية للبناتادبيدعاء محمد حسين احمد11251122222010014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية رقية للبناتادبيدالل صالح جعفر شيحان11261122222010015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية رقية للبناتادبيرسل باسم محمد علي11271122222010017

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية رقية للبناتادبيساره خضر جاسم حمد11281122222010019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية رقية للبناتادبيسرى ثائر ابراهيم خضير11291122222010021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية رقية للبناتادبيشهد نوري مهيدي صالح11301122222010023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية رقية للبناتادبيصفا غالب جسام محمد11311122222010024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية رقية للبناتادبيصفاء حامد جاسم حمادي11321122222010025

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية رقية للبناتادبيضمياء طارق عبد محمد11331122222010026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية رقية للبناتادبيطيبه ماجد عبد الخضر عبد علي11341122222010028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية رقية للبناتادبيعائشه احمد خليل عبد هللا11351122222010029

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية رقية للبناتادبيعائشه نصر نجم سهيل11361122222010030

كلية اآلداب/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية رقية للبناتادبيفاطمه محمد محمود حسن11371122222010032

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية رقية للبناتادبيفرح حيدر خالد عبد اللطيف11381122222010033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية رقية للبناتادبيمريم حازم كاظم احمد11391122222010036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية رقية للبناتادبينرجس عادل ياقو جرجيس11401122222010039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية رقية للبناتادبينور حامد جاسم حمادي11411122222010040

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار463.0066.14اعدادية رقية للبناتادبينور عباس نوري عباس11421122222010041

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية رقية للبناتادبينور هيثم علي حسن11431122222010043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية رقية للبناتادبيهبه عمار جمعه سهيل11441122222010044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية655.0093.57اعدادية رقية للبناتادبيهدى علي محمد محمود11451122222010045

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية رقية للبناتادبيوداد عادل ياقو جرجيس11461122222010046

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين522.0074.57اعدادية االمال للبناتادبيايناس عالء ابراهيم حميد11471122222011004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية االمال للبناتادبيايه رعد خالد حسين11481122222011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية االمال للبناتادبيايه يحيى عبد الستار عبد هللا11491122222011006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية االمال للبناتادبيتغريد علي نصر عبد هللا 11501122222011008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية االمال للبناتادبيحوراء صالح مصطفى هوير11511122222011009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين617.0088.14اعدادية االمال للبناتادبيدنيا علي حسين عبادي11521122222011011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية االمال للبناتادبيدينا بالل صدوان محمد11531122222011012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية االمال للبناتادبيرؤى عادل صالح مهيدي11541122222011013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية االمال للبناتادبيرسل يوسف خليل عبد11551122222011014

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية االمال للبناتادبيرفل رؤؤف محمد جاسم11561122222011015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية االمال للبناتادبيرند محمد شحاذة خميس11571122222011016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية532.0076.00اعدادية االمال للبناتادبيزبيدة مازن ياس خضير11581122222011017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية االمال للبناتادبيزهراء نوري داود كاظم11591122222011021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية االمال للبناتادبيزينب احمد مصطاف كاظم11601122222011022
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية االمال للبناتادبيزينب سامي علي عويد11611122222011023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57اعدادية االمال للبناتادبيزينب عماد سامي حسن11621122222011024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية االمال للبناتادبيساره عبد المنعم جبار عبد المهدي11631122222011026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية االمال للبناتادبيشكران ظافر رجب علي11641122222011028

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية االمال للبناتادبيشهد عالء ناظم كعيد11651122222011031

قسم اللغة االنكليزية-الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت504.0072.00اعدادية االمال للبناتادبيصفا ياسين جبار ردام11661122222011036

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية االمال للبناتادبيضحى خضير عباس محمد11671122222011037

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية االمال للبناتادبيضحى هيثم ركاد عبطان 11681122222011038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية االمال للبناتادبيضي ابراهيم مرعيد عناد11691122222011039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية االمال للبناتادبيعائشه ابراهيم علي مزعل11701122222011042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية االمال للبناتادبيعفاف حاتم كريم احمد11711122222011045

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين622.0088.86اعدادية االمال للبناتادبيغسق محمود حسين شاكر11721122222011046

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية االمال للبناتادبيفاطمة عبد الستار مخلف عبد11731122222011049

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية االمال للبناتادبيلميس عمر مكي سعيد11741122222011052

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين613.0087.57اعدادية االمال للبناتادبيماري محمد حسن نكوان11751122222011053

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية االمال للبناتادبيماريا خالد عبد حميد11761122222011054

كلية اللغات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية االمال للبناتادبيمروة محمد خلف كسار11771122222011055

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية االمال للبناتادبيمريم جاسم محمد عبد11781122222011056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية االمال للبناتادبيمريم يوسف معين بصل11791122222011059

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية االمال للبناتادبيمغفرة محمد شهاب احمد11801122222011060

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية االمال للبناتادبيمالك عدي حازم جواد11811122222011062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى534.0076.29اعدادية االمال للبناتادبيمالك عالء حسين معين11821122222011063

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية االمال للبناتادبيمنار باسم هيل منيخ11831122222011065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية االمال للبناتادبينهلة فارس احمود مخلف11841122222011066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية االمال للبناتادبينور الهدى عثمان مسلم جوده11851122222011067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية االمال للبناتادبيهند صالح خلف حسين11861122222011072

كلية التربية/الجامعة المستنصرية556.0079.43اعدادية االمال للبناتادبيهيلين عدي محمد جاسم11871122222011073

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية االمال للبناتادبيوردة حاجم حسين عبيد11881122222011074

كلية االعالم/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية االمال للبناتادبيوفاء ثامر غازي خلف11891122222011075

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية التقى للبناتادبيامنيه ابراهيم مصطفى محمود11901122222012002

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية التقى للبناتادبيايات حسن عبيد مجيد11911122222012003

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية التقى للبناتادبيايات حيدر عبد النبي باشط11921122222012004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية التقى للبناتادبيايه عدنان حسن علي11931122222012006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14اعدادية التقى للبناتادبيايه علي محمد حسن11941122222012007

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية التقى للبناتادبيبراق فراس مراد كاظم11951122222012011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية التقى للبناتادبيتغريد سالم عبد الرضا خضير11961122222012017

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية التقى للبناتادبيتمارة علي جيني زغير11971122222012018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية التقى للبناتادبيحوراء سعد يونس علوان11981122222012019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية التقى للبناتادبيحوراء صباح مزيد عبد هللا11991122222012020

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية التقى للبناتادبيدالل نعيمه حسن غالي12001122222012022
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية التقى للبناتادبيدانيا احمد كاظم جاسم12011122222012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية التقى للبناتادبيدينا احمد حسين كاظم12021122222012024

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية التقى للبناتادبيرانيا صالح جالوي تركي12031122222012025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية التقى للبناتادبيروان علي حسن شافي12041122222012026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية التقى للبناتادبيروان مراد طالب هاشم12051122222012027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0061.00اعدادية التقى للبناتادبيزهراء حميد عبد هللا حسين12061122222012029

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية التقى للبناتادبيزهراء حياوي هادي جباره12071122222012030

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية التقى للبناتادبيزهراء صادق الزم حسن12081122222012031

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية604.0086.29اعدادية التقى للبناتادبيزهراء مهند عبد الوهاب عبد المجيد12091122222012032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية التقى للبناتادبيزينب رحمان طارق صادق12101122222012033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14اعدادية التقى للبناتادبيزينب زكي جابر سلمان12111122222012035

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية التقى للبناتادبيزينب سعد يونس علوان12121122222012036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية التقى للبناتادبيزينب عبد الكريم الحاوه حمود12131122222012037

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية التقى للبناتادبيزينب عياد الدين حسن محسن12141122222012038

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية التقى للبناتادبيسفانه نجم عبد علي منصور12151122222012042

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية التقى للبناتادبيشمس اركان حميد حسين12161122222012044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية التقى للبناتادبيشهد سعد علي محيبس12171122222012046

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية456.0065.14اعدادية التقى للبناتادبيشهد ضياء عبد المحسن كطو12181122222012047

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية التقى للبناتادبيطيبه معين احمد حاجم12191122222012051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية التقى للبناتادبيغسق عقيل كاظم جبار12201122222012052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه جواد كاظم جعفر12211122222012054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه سالم عبد الحسين سعدون12221122222012057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه عبد هللا حسن غالي12231122222012059

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية التقى للبناتادبيكوثر عبد الكريم خليل ابراهيم12241122222012061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية التقى للبناتادبيكوثر لفته عبد الواحد عرمش12251122222012062

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية التقى للبناتادبيمريم مانع عبد الكريم محمد12261122222012067

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية التقى للبناتادبيمالك الرحمه هيثم عبد الحسين انعيمة12271122222012069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية التقى للبناتادبيمالك محمد عبد اللطيف ابراهيم12281122222012070

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية التقى للبناتادبيمالك وليد صبحي فتاح12291122222012071

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية التقى للبناتادبيمنار حسين نوري علي12301122222012072

التخصصات االدارية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية394.0056.29اعدادية التقى للبناتادبينازك حمدي حشمت نصر هللا12311122222012075

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية التقى للبناتادبينور احمد العيبي ماجد12321122222012076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71اعدادية التقى للبناتادبينور االمل عصام صباح سالم12331122222012078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية التقى للبناتادبينور عقيل جاسم محسن12341122222012083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية التقى للبناتادبينور ليث قاسم هاشم12351122222012084

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية التقى للبناتادبيهدى كريم صالح سعد12361122222012086

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00اعدادية التقى للبناتادبيهديل وسام عبد الرزاق عباس12371122222012088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0061.86اعدادية البتول للبناتادبيآيه اياد سعيد حامد12381122222013001

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية البتول للبناتادبيازهار علي جاسم علي12391122222013003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية البتول للبناتادبيايالف كاظم صالح خلف12401122222013007
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية البتول للبناتادبيايمان حميد حسين رشيد12411122222013008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية البتول للبناتادبيايه صالح ابراهيم حيدر12421122222013009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية البتول للبناتادبيبشرى ناصر حمد حسين12431122222013010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية البتول للبناتادبيتبارك حسين طه عباس12441122222013013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية البتول للبناتادبيتبارك عمار خليل محمود12451122222013015

كلية اآلداب/الجامعة العراقية531.0075.86اعدادية البتول للبناتادبيتماره صالح عبد حسين12461122222013017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية البتول للبناتادبيحكمة هللا قيس ياس خضر12471122222013018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية البتول للبناتادبيدانيا عباس محمد معروف محمد علي12481122222013023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية البتول للبناتادبيدانيه مصطفى عبد الرحمان قدوري12491122222013024

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية البتول للبناتادبيدالل محمد نده خضير12501122222013026

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية البتول للبناتادبيديانا عالء نايف علي12511122222013027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية البتول للبناتادبيديما هه زار كمال نامق12521122222013028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية البتول للبناتادبيرحمه سعد ابراهيم شبيب12531122222013030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية البتول للبناتادبيرزان سعد عبدالباقي احمد12541122222013032

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية البتول للبناتادبيرغد رائد خالد عبد هللا12551122222013034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية البتول للبناتادبيزينب عالء ابراهيم ناصر12561122222013044

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية البتول للبناتادبيزينب عالء فرحان شالل12571122222013045

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية البتول للبناتادبيساره مهند فاضل محمود12581122222013047

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية البتول للبناتادبيسبأ ابراهيم يوسف صايل12591122222013048

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية البتول للبناتادبيسما عادل جاسر فالح12601122222013050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية البتول للبناتادبيسما لطيف هادي مسير12611122222013051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية426.0060.86اعدادية البتول للبناتادبيسمر حيدر صفاء هادي12621122222013052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية البتول للبناتادبيشروق مجيد طالب جواد12631122222013053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86اعدادية البتول للبناتادبيشهد سعدون فوزي احمد12641122222013054

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية البتول للبناتادبيضحى صالح صباح جميل12651122222013057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية البتول للبناتادبيضحى عبد الستار حمد حسن12661122222013058

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية البتول للبناتادبيغسق عباس كاظم عبطان12671122222013063

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية البتول للبناتادبيغفران رائد فخري جميل12681122222013064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه عادل محمد شاكر12691122222013065

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية البتول للبناتادبيقمر احمد عبد الزهره عزيز12701122222013068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية البتول للبناتادبيكوثر جمال عبد عبطان12711122222013069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية البتول للبناتادبيلبنى عمر نوري عبد12721122222013070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية البتول للبناتادبيليلى محمد عثمان مصطفى12731122222013071

كلية اللغات/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية البتول للبناتادبيمروه نصرت مدحت حيدر12741122222013073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية البتول للبناتادبيمريم عمر محمد عرموط12751122222013076

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية البتول للبناتادبيمنار زياد يونس خضر12761122222013077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية البتول للبناتادبيمينا حميد مجيد حسين12771122222013080

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية البتول للبناتادبيناديه قيس عبد الكريم جميل12781122222013081

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية البتول للبناتادبينبأ قصي غالب احمد12791122222013082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية البتول للبناتادبينور رائد صاحب محمد12801122222013084
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كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية البتول للبناتادبينور وليد خالد دهام12811122222013087

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية البتول للبناتادبيهاجر عدي خليل عبد الرحمن12821122222013089

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية البتول للبناتادبيهبه عبد الرزاق شاكر ذيبان12831122222013091

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك478.0068.29اعدادية البتول للبناتادبيياسمين عامر احمد عرسان12841122222013093

كلية القانون/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبياجوان قتيبه هادي حسين12851122222014001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايه عبد الستار خضير حسن12861122222014004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك اياد طارق مهدي12871122222014007

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيجنان كاظم جواد كاظم12881122222014009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية632.0090.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحنين محمد حازم عبد12891122222014010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيدعاء خضير عباس درب12901122222014011

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين557.0079.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرؤيا قتيبه خالد حميد12911122222014012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرسل حيدر صبحي عبد الجبار12921122222014013

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرشا سلوان خليل ابراهيم12931122222014014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرواء احمد حسين علي12941122222014016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيروان فراس بهاء حسين12951122222014017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزكاء عماد ابراهيم مصلح12961122222014019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0072.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزمن علي عبد الجبار موسى12971122222014020

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزمن ناصر زغير حميد12981122222014021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء حامد شاكر محمود12991122222014022

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء ستار كريم حمادي13001122222014023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب طه خضير محمد13011122222014024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره احمد صالح مهدي13021122222014025

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية421.0060.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشمس عمر خالد ناجي13031122222014028

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشهد صالح خلف هديب13041122222014030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشهد غزوان محمد جاسم13051122222014031

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشيماء علي ذياب معارج13061122222014032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيصفا زيد عبد الهادي حسين13071122222014033

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضحى مثنى ضاري محمود13081122222014034

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه زامل طاهر محمود13091122222014035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه علي شحاذه خلف13101122222014041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى531.0075.86اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفرح حسين داود عامر13111122222014042

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم توفيق حسين امين13121122222014045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم مجيد احمد سعيد13131122222014047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمالك محمد عبد الغني عبد هللا13141122222014049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد611.0087.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمها مؤيد جبار عبد الكاظم13151122222014051

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية مريم العذراء للبناتادبينبأ عمر اسماعيل ناصر13161122222014054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبينبأ فراس نجاه صابر13171122222014055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبيهبه حسن عبد الرحمن مطلك13181122222014057

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية مريم العذراء للبناتادبيود عماد كريم صالح13191122222014059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية610.0087.14اعدادية مريم العذراء للبناتادبييقين محمد ثامر حسن13201122222014060
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كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية العقيدة للبناتادبياسراء عباس تركي عكله13211122222015003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية العقيدة للبناتادبياالء حسين حمادي مهنه13221122222015005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية العقيدة للبناتادبيايمان عبد اسماعيل ابراهيم13231122222015006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية العقيدة للبناتادبيبشرى صهيب علي مهاوش13241122222015008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية العقيدة للبناتادبيتسنيم خالد علي حسون13251122222015009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية572.0081.71ثانوية العقيدة للبناتادبيدعاء موفق ابراهيم اسماعيل13261122222015011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية العقيدة للبناتادبيرؤى محمد ياسين عمر13271122222015012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية العقيدة للبناتادبيرقية علوان عبد محمد محيسن13281122222015017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية العقيدة للبناتادبيرواء علي مهدي محمود13291122222015018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء حسين فهمي كاظم13301122222015021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء عبد اللطيف حماد عواد13311122222015023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية العقيدة للبناتادبيطيبه فراس لطيف جاسم13321122222015031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية العقيدة للبناتادبيغدير صباح عيدان عطيه13331122222015034

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية العقيدة للبناتادبيغفران نصير عمران غربال13341122222015035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86ثانوية العقيدة للبناتادبيفائقه صالح عبد هللا عارف13351122222015036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية العقيدة للبناتادبيفرح عبد الرحمن وهيب احمد13361122222015040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم احمد حسين علي13371122222015041

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم صباح عبد الحسن راشد13381122222015042

كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم فراس ابراهيم خليل13391122222015044

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم نصير عباس هادي13401122222015045

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية العقيدة للبناتادبيمنى عبد الصمد محسن عباس13411122222015046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية العقيدة للبناتادبينبأ حسام عبد محمد13421122222015047

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية العقيدة للبناتادبينور خالد جمال حسن13431122222015048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية العقيدة للبناتادبينور صادق صباح صالح13441122222015049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية العقيدة للبناتادبيهبه محمود بدر عبد13451122222015051

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية العقيدة للبناتادبيورقاء علي سامي كاظم13461122222015053

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياريج جعفر كاطع احمد13471122222016001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياريج طارق عبد الرزاق عبد الوهاب13481122222016002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياسماء حسون سلمان خلف13491122222016003

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياصالة حاتم كريم عيسى13501122222016004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيايه عقيل نصير هويدي13511122222016005

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيبراء زياد عبد هللا شويش13521122222016007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيحوراء بسام عامر نصيف13531122222016014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرحمه راضي عبد رميض13541122222016015

كلية اآلداب/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرفل عدي عبد الفتاح رؤوف13551122222016017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية555.0079.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيروان علي مجيد احمد13561122222016019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء مهند جياد محمد13571122222016022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب احمد عبد حمادي13581122222016023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب اسماعيل علي رداد13591122222016024

كلية اللغات/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب رافد شاكر حميد13601122222016025
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره سعد هاشم محمد13611122222016026

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسراء حامد عبد هللا محسن13621122222016028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيشهد عمار واثق محمود13631122222016030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيعائشه شاكر خلف جلوب13641122222016032

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاطمه باسل امين مهدي13651122222016033

كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيلينه غيث جبار خليل13661122222016034

كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم فالح اسماعيل كريم13671122222016036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم ماهر حميد محمد13681122222016038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمسك محمود حسن خميس13691122222016039

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمنه هللا هشام عبود احمد13701122222016041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور الزهراء شفيع حسن حمادي13711122222016043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور قاسم محمد علي13721122222016045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيهاجر خضر عباس سلطان13731122222016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيهديل احمد فيصل فرحان13741122222016048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيهند احمد محمد حسن عباس13751122222016049

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيابرار عامر علي طاهر13761122222017001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياثمار جميل لفته احمد13771122222017002

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياستبرق حسين فوزي جواد13781122222017003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياية سعد غازي يحيى13791122222017005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه هادي حميد عباس13801122222017006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبلسم علي كاظم عذار13811122222017007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين حسين فوزي جواد13821122222017008

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتقى محمد علي حسين13831122222017011

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنين فراس حميد كاظم13841122222017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء عالء جاعد جاسم13851122222017016

كلية القانون/الجامعة المستنصرية647.0092.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء عماد كاظم فارس13861122222017017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء محمد كريم عبد الرحمن13871122222017018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية629.0089.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيديما محمود محمد سلمان13881122222017020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدينا منذر علي حسن13891122222017021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرتاج حسين عطوان جار هللا13901122222017022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0058.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرنا احمد شهاب احمد13911122222017027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرويده نجاح عبد الزهره هادي13921122222017028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء سعد حنتوش تالي13931122222017030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء ضياء بدر ميري13941122222017032

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عامر علي طاهر13951122222017034

كلية اآلداب/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عباس نعمة سلمان13961122222017035

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد الواحد جلوب زيدان13971122222017037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء فاضل عبد نور هادي13981122222017038

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء كريم كريدي حسن13991122222017039

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء محمد احمد حسين14001122222017040
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قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية569.0081.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء محمد خضير عبد العباس14011122222017041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب انور عبيد سلمان14021122222017044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب حيدر عباس حسين14031122222017045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب صفاء حسن محمد14041122222017048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب كنعان حسين خضير14051122222017050

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره امين زامل علوان14061122222017051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره حيدر حامد شنيار14071122222017052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره ضياء نعمة درويش14081122222017053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد ياسين هاشم محمد14091122222017061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيطفوف لؤي سالم شوكان14101122222017062

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعذراء عبد الحمزة عبد الرضا عيفان14111122222017064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه سليمان حمو خلف14121122222017069

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه علي حسين راشد14131122222017073

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه فالح حسن محيسن14141122222017074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه ناجي عبد الحسن الزم14151122222017076

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفرح احمد عطية صالح14161122222017077

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفرح فالح حمدان عبد14171122222017078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم احمد رسن عبد هللا14181122222017085

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم انور صبري يوسف14191122222017086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل491.0070.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم اياد جبار محسن14201122222017087

كلية اآلداب/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمسرى حسين خضير سمسم14211122222017093

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمالك رياض محمد عفتان14221122222017094

كلية اآلداب/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيناديه علي كطران كشمر14231122222017095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينبأ خليل اسماعيل نصيف14241122222017097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينبأ سعد جياد ظاهر14251122222017098

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينبأ سلوان اسماعيل عاكول14261122222017099

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينبراس عبد العظيم حسين عاتي14271122222017102

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية534.0076.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينعمه هللا حيدر يوسف علي14281122222017104

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين630.0090.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور اثير منير محمد14291122222017106

كلية اآلداب/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور العيون يونس اسماعيل محمد14301122222017107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهاجر ناصر مطر الزم14311122222017110

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهدى عماد دويج داغر14321122222017112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيأم البنين عامر علي صادق14331122222018002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0073.29ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيآيه عامر عسكر نامدار14341122222018004

كلية الحقوق/جامعة النهرين640.0091.43ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياالء عمار عبد جاسم14351122222018005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايه محمد عبيد عليوي14361122222018008

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيبراء حسن متعب جاسم14371122222018009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيحوراء قيس فاضل مجيد14381122222018012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيخنساء فاهم حسن عبادي14391122222018013

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيديما خالد سلمان يوسف14401122222018015
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرانيه امير علي حسين14411122222018017

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرتاج أمجد خليل اسماعيل14421122222018018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرقيه موفق سعيد كرنوص14431122222018019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيساره محمد جبار حسين14441122222018026

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0061.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيضحى اركان طعمه سالم14451122222018030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيطيبة هيثم عبد الجبار عبد الرزاق14461122222018031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط التقنية451.0064.43ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيطيبه عامر محمد احمد14471122222018032

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيغفران علي عبد الصاحب فرهود14481122222018034

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين508.0072.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه بشير شاكر ماشاء هللا14491122222018035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه عماد كاظم عباس14501122222018036

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم احمد حسين لطيف14511122222018037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم حاتم عبيد شالكه14521122222018038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم خليل ابراهيم سالم14531122222018039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية552.0078.86ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم صباح ابراهيم محمود14541122222018041

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمنار قاسم خير هللا عبد14551122222018046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمينا عمر عبد االله عبد الوهاب14561122222018047

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور الحوراء اسامه عادل حسن14571122222018049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور الهدى محمد عبد عبيد14581122222018052

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة425.0060.71ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينورس سعد محمود عبد الرضا14591122222018053

كلية اللغات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهيلين فالح مهدي جاسم14601122222018056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الزهور للبناتادبيازهار موفق حسن شمام14611122222019001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الزهور للبناتادبياقبال خالد ابراهيم نصار14621122222019004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية الزهور للبناتادبيايالف ساهر عباس حسن14631122222019005

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية الزهور للبناتادبيايه طه محمود علي14641122222019006

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الزهور للبناتادبيايه مظلوم كطيف علي14651122222019008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الزهور للبناتادبيبراق محمد سليم حسن14661122222019009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71ثانوية الزهور للبناتادبيبنين عباس حميد احميد14671122222019010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية الزهور للبناتادبيدعاء احمد ابراهيم عبد هللا14681122222019014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الزهور للبناتادبيدعاء علي حسين عبد الرحمن14691122222019016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية الزهور للبناتادبيدعاء وليد داود سلمان14701122222019017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية الزهور للبناتادبيرؤى عامر صالح محمد14711122222019019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00ثانوية الزهور للبناتادبيرسل محمد علي حسين14721122222019022

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الزهور للبناتادبيزمن محمود ياسين خضير14731122222019023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء مفيد عدنان خلف14741122222019025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الزهور للبناتادبيزينب ابراهيم خضير ابراهيم14751122222019026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية الزهور للبناتادبيسجى عباس حسين عبد الرحمن14761122222019027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0065.29ثانوية الزهور للبناتادبيصفا علي عبد الحسين عباس14771122222019028

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الزهور للبناتادبيمينا محمد احمد خلف14781122222019029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية هند للبناتادبياسراء خالد رشدي عباس14791122222020001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية هند للبناتادبياسراء عدنان عمران جاسم14801122222020003
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كلية القانون/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية هند للبناتادبيتبارك فالح حسن عبد14811122222020006

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية هند للبناتادبيحنين اسعد حمزه خضير14821122222020008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية هند للبناتادبيرانيا حسن كاظم فرحان14831122222020009

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية هند للبناتادبيرحمه عدنان منصور فيصل14841122222020010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية هند للبناتادبيرحمه علي مطر حمود14851122222020011

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية هند للبناتادبيرند فاضل عبد الحسين فيصل14861122222020013

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0080.71اعدادية هند للبناتادبيزهراء عمر سعد محمد14871122222020015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية578.0082.57اعدادية هند للبناتادبيزينب زاهر غانم عناد14881122222020016

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية هند للبناتادبيساره عباس صالح موجد14891122222020018

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية هند للبناتادبيضحى مالك حمزه علي14901122222020024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية هند للبناتادبيطيبه طالب حمد جاسم14911122222020026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية هند للبناتادبيعهد محمد احمد علي14921122222020027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية هند للبناتادبيفاطمة عباس شهاب حمد14931122222020028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية هند للبناتادبيفرح فراس فاضل موسى14941122222020030

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية هند للبناتادبيمرام عالء ناجي محمود14951122222020032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية هند للبناتادبيمريم عالء جاسم محمد14961122222020033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية هند للبناتادبيمريم قحطان منصور فيصل14971122222020034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية هند للبناتادبينمارق محمد نايف دهش14981122222020036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0074.14اعدادية هند للبناتادبينور علي كاظم جياد14991122222020038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية هند للبناتادبيهالة احسان منصور فيصل15001122222020040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل471.0067.29اعدادية عمر المختار للبناتادبيازل سالم كاظم كطان15011122222022001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين514.0073.43اعدادية عمر المختار للبناتادبيايتاء عبد الستار كريم الطيف15021122222022006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية عمر المختار للبناتادبيتبارك ناظم كاطع هاشم15031122222022007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية عمر المختار للبناتادبيحوراء حكمت مناجد فرحان15041122222022010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية عمر المختار للبناتادبيرحمة مظهر علي مصطفى15051122222022011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0066.71اعدادية عمر المختار للبناتادبيرقية كاظم اسود كاظم15061122222022014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيريام عمار عيسى خضير15071122222022017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية عمر المختار للبناتادبيزمن رأفت عدنان ارحيم15081122222022019

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب عبد االمير خضير كاظم15091122222022020

كلية الحقوق/جامعة النهرين633.0090.43اعدادية عمر المختار للبناتادبيسهى باسم محمد علوان15101122222022022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية عمر المختار للبناتادبيشهد طالل عبد الستار يوسف15111122222022023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيغسق محمد عماش حسين15121122222022028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية عمر المختار للبناتادبيفرقان كاظم جواد جاسم15131122222022031

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيلبنى احمد جواد احمد15141122222022032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0072.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيمريم سلمان تبنة كاظم15151122222022033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية عمر المختار للبناتادبيمريم صفاء حسين علي15161122222022034

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية عمر المختار للبناتادبينبأ فالح قاسم محمد15171122222022036

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية عمر المختار للبناتادبينسرين عبد الرحمن حميد حساب15181122222022037

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71اعدادية عائشة للبناتادبياستبرق فاضل اسماعيل شعالن15191122222023001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية عائشة للبناتادبياطياف هيثم حمزه اسماعيل15201122222023003
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التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86اعدادية عائشة للبناتادبيانفال خضر حمد عبود15211122222023004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية عائشة للبناتادبيايمان علي عبيد محمد15221122222023006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية عائشة للبناتادبيايه عباس فاضل مكوار15231122222023008

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك عبد الرزاق عباس عبد15241122222023012

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك نعمه علوان شالل15251122222023013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية عائشة للبناتادبيجنان علي عباس عبد هللا15261122222023014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية عائشة للبناتادبيحوراء ثائر سرحان عداي15271122222023015

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية عائشة للبناتادبيرفل خالد خضر بدوي15281122222023018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية عائشة للبناتادبيزبيده رياض نايف مطلك15291122222023021

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية عائشة للبناتادبيزمن عثمان علي فيصل15301122222023022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء فارس ستار احمد15311122222023023

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية عائشة للبناتادبيزينه ياسين عبد الرزاق رشيد15321122222023026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية عائشة للبناتادبيساره عباس طارق جياد15331122222023027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية عائشة للبناتادبيسجى عباس فاضل نايف15341122222023031

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية عائشة للبناتادبيشروق جبار علي شالل15351122222023032

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية عائشة للبناتادبيطيبه صباح مصطفى نهار15361122222023035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة احمد علوان صالح15371122222023037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة شهاب احمد نايف15381122222023038

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية413.0059.00اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة ناصر كامل كاظم15391122222023039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية عائشة للبناتادبيفيحاء عمار محمود عبد الستار15401122222023040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0062.43اعدادية عائشة للبناتادبيمريم حسين علي راشد15411122222023041

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية عائشة للبناتادبيمريم قاسم خضير معيلف15421122222023043

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية عائشة للبناتادبينورس وليد خالد جواد15431122222023046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية عائشة للبناتادبيوالء عماد اسماعيل دعيبل15441122222023050

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية عائشة للبناتادبيياسمين صاحب محمود صخيل15451122222023051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية456.0065.14اعدادية عائشة للبناتادبيياسمين صبيح سلمان شهاب15461122222023052

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية االصالة للبناتادبياسيل ثائر عوده عبد هللا15471122222024003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية584.0083.43اعدادية االصالة للبناتادبيايه نجم عبد هللا عطيه15481122222024004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية االصالة للبناتادبيبراء اثير عايد كمر15491122222024005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية االصالة للبناتادبيبراء هادي احمد سعدون15501122222024006

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية االصالة للبناتادبيدعاء اسماعيل خليل خميس15511122222024008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية االصالة للبناتادبيرجاء زمن رسول هاشم15521122222024012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية االصالة للبناتادبيرقيه محمد علي محيسن15531122222024014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية االصالة للبناتادبيساره حازم محمد جاسم15541122222024019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية442.0063.14اعدادية االصالة للبناتادبيساره حسن محمد نايف15551122222024020

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية االصالة للبناتادبيسجى سعد نجم عبد15561122222024021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية االصالة للبناتادبيشهد حميد محسن زرار15571122222024025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية االصالة للبناتادبيضحى محمود هاشم عبد15581122222024027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية االصالة للبناتادبيطيبه صالح عبيد متعب15591122222024028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية االصالة للبناتادبيعائده حسن يوسف عبد15601122222024030
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية االصالة للبناتادبيعائشه سعد نجم لفته15611122222024031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية االصالة للبناتادبيفرقان خالد محسن جوده15621122222024033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية االصالة للبناتادبيقطر الندى صباح خليل جدوع15631122222024034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0062.43اعدادية االصالة للبناتادبيلقاء عبد الستار احمد نفل15641122222024035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية االصالة للبناتادبيماريا فالح خليل جدوع15651122222024036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية االصالة للبناتادبيندى حمد حسون سهيل15661122222024040

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية حماة للبناتادبيازل عامر حسن محمد15671122222025002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0061.29اعدادية حماة للبناتادبياستبرق عمار ابراهيم عبيد15681122222025004

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00اعدادية حماة للبناتادبيافنان جاسم حميد علوان15691122222025007

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية حماة للبناتادبيايه حسين جبار عناد15701122222025016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية حماة للبناتادبيايه كاظم موسى حميد15711122222025017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية حماة للبناتادبيايه مؤيد صباح عباس15721122222025018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية حماة للبناتادبيبان سلمان صالح حسين15731122222025020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية حماة للبناتادبيتبارك ابراهيم جاسم جبر15741122222025026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية حماة للبناتادبيتبارك ضياء الدين ضيف هللا عثمان15751122222025028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية حماة للبناتادبيتبارك طه حسين علي15761122222025029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية حماة للبناتادبيتبارك مازن احمد مطلك15771122222025031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية حماة للبناتادبيدعاء خالد احمد جريان15781122222025039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية614.0087.71اعدادية حماة للبناتادبيديانا اياد ثامر مجول15791122222025040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية حماة للبناتادبيرانيه محمد جمعه هادي15801122222025043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى462.0066.00اعدادية حماة للبناتادبيرغده مؤيد عبد هللا نده15811122222025044

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية حماة للبناتادبيرقيه عادل عيسى حسن15821122222025046

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية حماة للبناتادبيرنا فرج فارس حمد15831122222025047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية حماة للبناتادبيرواء خالد احمد جريان15841122222025048

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57اعدادية حماة للبناتادبيزينب عبد كريم محيسن15851122222025054

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71اعدادية حماة للبناتادبيزينب فالح هجيل مجول15861122222025056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية حماة للبناتادبيساره سعد كاظم حسين15871122222025060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71اعدادية حماة للبناتادبيسمر جبار عبد سلطان15881122222025066

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية حماة للبناتادبيسهاد خضير عباس حمود15891122222025067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية حماة للبناتادبيسوا حميد عباس حمود15901122222025069

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية حماة للبناتادبيشروق عامر احمد حمادي15911122222025072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية حماة للبناتادبيشهد حازم جالب احمد15921122222025073

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية حماة للبناتادبيطيبه اسعد مجيد دهيدي15931122222025076

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية حماة للبناتادبيعال عامر طه احمد15941122222025078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية حماة للبناتادبيعلياء كامل علي سهيل15951122222025079

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية حماة للبناتادبيغفران عبد القادر حامد احمد15961122222025080

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية حماة للبناتادبيفاطمه صالح مهدي راضي15971122222025082

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية408.0058.29اعدادية حماة للبناتادبيكوثر صالح مظلوم داود15981122222025084

كلية اللغات/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية حماة للبناتادبيكوثر محمد عباس هاشم15991122222025085

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية حماة للبناتادبيلقاء جمال ثلج حبطي16001122222025086
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية حماة للبناتادبيلمى رغد اسماعيل عذاب16011122222025087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية حماة للبناتادبيلمى عامر طه احمد16021122222025088

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية حماة للبناتادبيمريم جبار والي عبد الحسين16031122222025090

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43اعدادية حماة للبناتادبيمريم ضياء علي راضي16041122222025093

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية حماة للبناتادبيمريم عبد الجليل احمد عزيز16051122222025094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية حماة للبناتادبيمياده اكرم غركان كاظم16061122222025095

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية حماة للبناتادبينبأ قاسم محمد عبد هللا16071122222025097

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية387.0055.29اعدادية حماة للبناتادبيندى حمود عباس حمود16081122222025100

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية حماة للبناتادبينهى قيس عبد هللا نايف16091122222025102

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57اعدادية حماة للبناتادبينور احمد فرحان عناد16101122222025103

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية حماة للبناتادبينور ناصر حسين علي16111122222025104

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية حماة للبناتادبيهبه سمير حسين فليح16121122222025106

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية617.0088.14اعدادية حماة للبناتادبيهدى حامد خضير محمد16131122222025107

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية حماة للبناتادبيهند عمر علي سريسح16141122222025108

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية519.0074.14اعداديه االنوار للبناتادبياالء محمد عبد جاسم16151122222026004

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0062.00اعداديه االنوار للبناتادبيامنة طه عبيد مدب16161122222026006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعداديه االنوار للبناتادبيانفال مثنى عبد هللا نهابه16171122222026007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعداديه االنوار للبناتادبيايه حسين احمد كاظم16181122222026009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43اعداديه االنوار للبناتادبيبتول عماد جاسم خضير16191122222026010

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية611.0087.29اعداديه االنوار للبناتادبيبراء مزاحم علي غرب16201122222026011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية610.0087.14اعداديه االنوار للبناتادبيبنين سعد كريم عليوي16211122222026013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعداديه االنوار للبناتادبيتبارك عبد القاهر باسم محمود16221122222026015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد641.0091.57اعداديه االنوار للبناتادبيتبارك فراس نجم عبيد16231122222026016

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعداديه االنوار للبناتادبيتبارك فيصل نامق جاسم16241122222026017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعداديه االنوار للبناتادبيحواء عبد الكريم حميد سالم16251122222026018

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية429.0061.29اعداديه االنوار للبناتادبيرجاء احمد خضير عباس16261122222026022

كلية القانون/جامعة بغداد672.0096.00اعداديه االنوار للبناتادبيرغد ستار حمزة متعب16271122222026023

كلية االعالم/جامعة بغداد563.0080.43اعداديه االنوار للبناتادبيرغداء ماجد محمد جاسم16281122222026024

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0069.71اعداديه االنوار للبناتادبيرفل حسن فاضل محمود16291122222026025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00اعداديه االنوار للبناتادبيرواء فاضل سويل رسن16301122222026029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد585.0083.57اعداديه االنوار للبناتادبيزهراء حميد عبد علوان16311122222026032

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00اعداديه االنوار للبناتادبيزهراء حيدر حسين عليوي16321122222026033

كلية القانون/جامعة بغداد668.0095.43اعداديه االنوار للبناتادبيزهراء مالك فاضل علي16331122222026034

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية404.0057.71اعداديه االنوار للبناتادبيساره فالح حسن ضبع16341122222026037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعداديه االنوار للبناتادبيسجى احسان عبد هللا سهيل16351122222026039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعداديه االنوار للبناتادبيسرور احمد هاشم حميد16361122222026040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعداديه االنوار للبناتادبيسرى حسن علي عواد16371122222026041

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0065.00اعداديه االنوار للبناتادبيسرى عالوي خضير حمد16381122222026042

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0067.57اعداديه االنوار للبناتادبيسهاد جمال حبيب قلب16391122222026043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعداديه االنوار للبناتادبيشيماء شعبان احمد عبد16401122222026044
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعداديه االنوار للبناتادبيضحى وليد خالد عبيد16411122222026045

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية429.0061.29اعداديه االنوار للبناتادبيعبير كامل احمد سحاب16421122222026047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعداديه االنوار للبناتادبيغسق عماد محمد كواد16431122222026048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعداديه االنوار للبناتادبيغفران عماد عبد جاسم16441122222026049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعداديه االنوار للبناتادبيمروة فاضل كاظم علوش16451122222026053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعداديه االنوار للبناتادبيمنتهى نصر رحيم عبد16461122222026055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعداديه االنوار للبناتادبينور اسماعيل ضبع عودة16471122222026056

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0065.86اعداديه االنوار للبناتادبينور كاظم صالح علي16481122222026057

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0067.71اعداديه االنوار للبناتادبينورة سعد نجم عبد هللا16491122222026059

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية عشتار للبناتادبيامنه عبد المنعم عبد اللطيف وشل16501122222027002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية عشتار للبناتادبيامنه فاضل حريث احمد16511122222027003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية عشتار للبناتادبيانعام حمزه داود سلمان16521122222027005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية عشتار للبناتادبيبسمه وليد مجيد سليمان16531122222027007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43ثانوية عشتار للبناتادبيايه مهند مشعان مهاوش16541122222027008

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية عشتار للبناتادبيتاره محمود ابراهيم ضاري16551122222027011

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية عشتار للبناتادبيثرى احمد حامد عبد16561122222027012

كلية القانون/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية عشتار للبناتادبيحوراء حيدر مصطفى حسين16571122222027014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43ثانوية عشتار للبناتادبيحياة محمود كمر حماد16581122222027015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية عشتار للبناتادبيديانا مثنى عبد الرزاق غزال16591122222027018

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية عشتار للبناتادبيرؤى عبد الكريم خليف هالل16601122222027019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية عشتار للبناتادبيرانيه حمود علي شهاب16611122222027020

كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية عشتار للبناتادبيرفل جاسم محمد جاسم16621122222027022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية عشتار للبناتادبيزينب محمد احمد علي16631122222027026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية عشتار للبناتادبيزينه محمد وهيب سلمان16641122222027028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00ثانوية عشتار للبناتادبيساره نعيم علي شهاب16651122222027029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00ثانوية عشتار للبناتادبيسبأ مقداد حسين عالوي16661122222027030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية عشتار للبناتادبيشهد خليل عبود خليل16671122222027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية عشتار للبناتادبيشيماء انور حميد سرحان16681122222027035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية عشتار للبناتادبيصفا نجم محمد عبد هللا16691122222027036

كلية القانون/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية عشتار للبناتادبيضحى رباح علي ويس16701122222027038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية عشتار للبناتادبيعائشه احمد محمد عبود16711122222027040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية عشتار للبناتادبيغفران فاضل عيسى حسن16721122222027041

كلية القانون/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية عشتار للبناتادبيفاطمه رحيم صالح ابراهيم16731122222027042

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية عشتار للبناتادبيكوثر خضير جرو محمود16741122222027043

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية عشتار للبناتادبيمريم حامد هاشم خميس16751122222027044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية عشتار للبناتادبيمريم عيسى دحام صكر16761122222027045

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية عشتار للبناتادبينجاح حقي اسماعيل خليل16771122222027048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0070.71ثانوية عشتار للبناتادبينور سلوم حامد عبد16781122222027049

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياسراء محمد هادي حميد16791122222028001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياصيل جمال صالح معروف16801122222028002
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرفل فالح محمد موسى16811122222028007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزينب منذر خليفة رحيم16821122222028009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيطيبة لؤي كامل جاسم16831122222028012

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيغفران حامد ضاري مرهج16841122222028014

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمة عبد الجليل علي قاسم16851122222028015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم توفيق رديف محمد16861122222028017

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمنار احمد جواد كاظم16871122222028019

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينبا شكر محمود شاكر16881122222028020

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينور هان اسماعيل ابراهيم محمود16891122222028022

كلية اآلداب/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينور هان قيس نوري محمد16901122222028023

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية الزهراء للبناتادبياسماء قاسم حسين علي16911122222029001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الزهراء للبناتادبيامنه سالم حمود جبر16921122222029002

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية الزهراء للبناتادبياية جواد مسلم علي16931122222029003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية الزهراء للبناتادبياية سعيد جميل زناد16941122222029004

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الزهراء للبناتادبياية كاظم علي عبيد16951122222029005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية الزهراء للبناتادبيداليا احمد سلمان محيسن16961122222029010

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الزهراء للبناتادبيرقية رياض شايع بناي16971122222029013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية558.0079.71ثانوية الزهراء للبناتادبيرقية سليم رحم سلطان16981122222029014

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الزهراء للبناتادبيزينه محمد احمد حبيب16991122222029021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية الزهراء للبناتادبيصفا عالء حسين عبود17001122222029024

كلية اآلداب/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمه فاضل حمود عايد17011122222029026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية الزهراء للبناتادبييسرى معين غازي عباس17021122222029037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية541.0077.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياالء حسين عجمي عباس17031122222030003

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيتبارك صالح مهدي كاظم17041122222030004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد606.0086.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء اياد حبيب حسين17051122222030006

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيدعاء فراس شكوري فرج17061122222030010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة468.0066.86ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرانيا عادل دحام سلمان17071122222030011

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية534.0076.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرسل حسين علي محمد17081122222030013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية592.0084.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيريام فالح داود سلمان17091122222030015

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء فراس وهاب محمود17101122222030020

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية532.0076.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء محمد مطلق محمد17111122222030023

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزينب عباس مطر جادر17121122222030024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزينب ماجد عبد عاتي17131122222030026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزينب واثق هادي عبد17141122222030027

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيساره علي محمد جبر17151122222030029

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيطيبه عماد محمد عبود17161122222030037

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين613.0087.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه قحطان سمير حسين17171122222030039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيقبس عقيل فاروق صافي17181122222030040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيكوثر ياسر محمد حلبوص17191122222030041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم محمد راضي سدخان17201122222030043
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كلية اللغات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمالك صالح جاسم محمد17211122222030045

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمنار قحطان خلف شذر17221122222030046

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينرجس محمد مرزه حمزه17231122222030050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينور الهدى عبد الرزاق ازهيان كاظم17241122222030053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الروان للبناتادبيامنة توفيق رزاق وهاب17251122222032001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الروان للبناتادبياية ضياء حسين علوان17261122222032002

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين519.0074.14ثانوية الروان للبناتادبيبتول علي سجح حسين17271122222032004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية الروان للبناتادبيبنين تموز جهاد علوان17281122222032005

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية الروان للبناتادبيداليا عادل زكي خماس17291122222032006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية الروان للبناتادبيريام احمد عبد الجبار عبد الرزاق17301122222032007

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الروان للبناتادبيزينب عمر مظفر راغب17311122222032009

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الروان للبناتادبيشمس اياد عادل جواد17321122222032010

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29ثانوية الروان للبناتادبيفاطمة احمد حسن عاصي17331122222032011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية الروان للبناتادبيفاطمة الزهراء نزار سالم علوان17341122222032012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0061.43ثانوية الروان للبناتادبيقمر نصيف جاسم محمد17351122222032013

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0061.14ثانوية الروان للبناتادبيمريم مهند محمود حسن17361122222032014

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية عدن للبناتادبياخالص خميس شاكر حسن17371122222033001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية عدن للبناتادبياذار ظافر فاضل محمود17381122222033002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية391.0055.86ثانوية عدن للبناتادبياميره نزار جعفر عبد العباس17391122222033006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية عدن للبناتادبيايه اسكندر محمد حميد17401122222033011

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية عدن للبناتادبيايه رعد حميد رشيد17411122222033012

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية عدن للبناتادبيبنين علي قاسم احمد17421122222033016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية عدن للبناتادبيتبارك عماد طارق نوري17431122222033018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية عدن للبناتادبيتقى وسام علي حسين17441122222033019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية عدن للبناتادبيزبيده محمود حسن علي17451122222033026

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين524.0074.86ثانوية عدن للبناتادبيزهراء زياد حمود عبد المهدي17461122222033028

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية عدن للبناتادبيزهراء سعدي هراطه جاسم17471122222033029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية عدن للبناتادبيزينب خالد مهدي صالح17481122222033033

كلية اآلداب/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية عدن للبناتادبيزينب صباح حميد جبر17491122222033035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية455.0065.00ثانوية عدن للبناتادبيزينب عالء خليل حسن17501122222033036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية عدن للبناتادبيسارة صبحي عينالي جراغ17511122222033040

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية عدن للبناتادبيسبأ هيثم عبد الحسين حاجم17521122222033042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43ثانوية عدن للبناتادبيشمس حسين محمد جعفر17531122222033045

كلية اآلداب/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية عدن للبناتادبيشهد ظاهر محسن حيدر17541122222033046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية عدن للبناتادبيعذراء عباس سعود جاسم17551122222033049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية545.0077.86ثانوية عدن للبناتادبيغدير امجد علي جازع17561122222033050

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية عدن للبناتادبيغدير عباس هاشم بكر17571122222033051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية عدن للبناتادبيغدير علي داخل اسماعيل17581122222033052

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية609.0087.00ثانوية عدن للبناتادبيغفران احسان علي مطر17591122222033053

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه اياد محمود خضير17601122222033054
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كلية الحقوق/جامعة النهرين670.0095.71ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه حيدر صابر صالح17611122222033056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه سالم حربي مذكور17621122222033057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0061.71ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه مجيد حمزه ناصر17631122222033058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه نصير هاشم حمزه17641122222033059

كلية اللغات/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية عدن للبناتادبيمروة ناهض علي حمد17651122222033061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية عدن للبناتادبيمريم عادل علوان ابراهيم17661122222033062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14ثانوية عدن للبناتادبيمريم مكي علي خليل17671122222033064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية عدن للبناتادبينبأ جعفر منصور ياسر17681122222033065

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية عدن للبناتادبينبأ وهاب عبد الرزاق احمد17691122222033067

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية عدن للبناتادبينرجس فاضل كامل مذكور17701122222033068

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية عدن للبناتادبينرمين عبد الكريم حسين سلمان17711122222033069

كلية الحقوق/جامعة النهرين634.0090.57ثانوية عدن للبناتادبينسرين ثائر عبد الرزاق كاظم17721122222033070

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية520.0074.29ثانوية عدن للبناتادبينور حامد جبير خليل17731122222033072

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية عدن للبناتادبينور حيدر سعيد باقر17741122222033073

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية عدن للبناتادبينور حيدر عباس محسن17751122222033074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية عدن للبناتادبينور محسن حمزة سلطان17761122222033075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57ثانوية عدن للبناتادبيهاجر حيدر هادي علوان17771122222033077

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية عدن للبناتادبيهديل علي ابراهيم جياد17781122222033078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبياديان اياد خليل ابراهيم17791122222034001

كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايالف محمد حسين رشيد17801122222034002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايه حسين عبد هللا حسين17811122222034005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية625.0089.29ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبتول حامد احثاله حسين17821122222034007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبراء علي طالب عبد الهادي17831122222034008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك جواد كاظم محمود17841122222034010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرسل حسين عبد محمد17851122222034014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرسل عبد االمير محمد علي17861122222034015

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرفل عامر عبد الكاظم رضا17871122222034016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء عالء عبد بكر17881122222034018

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء كريم كاظم مسلم17891122222034020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب احمد عبد عون حسين17901122222034023

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب ثامر رحيم حمود17911122222034024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب ياسر سلمان عبيد17921122222034025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسفانه علي كريم حسين17931122222034026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية448.0064.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيغدير جاسم هاشم حسن17941122222034031

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيغند ايهاب شوقي محمد17951122222034032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين513.0073.29ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه محمد عبد الصاحب عنبر17961122222034034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه مهند فالح عبد المنعم17971122222034035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيفرح رزاق جمعه سالم17981122222034036

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيلبنى علي فخري محمد17991122222034037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم صالح صكبان محمد18001122222034039

196 من 45صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االعالم/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم ليث محمد حسن18011122222034041

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم مثنى جواد كاظم18021122222034042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم هادي كاظم عبد هللا18031122222034043

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمنار حسن صادق حسين18041122222034045

كلية اآلداب/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيموج البحر فريد درويل رسن18051122222034046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينبأ سمير علي عبد18061122222034047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينور سمير عبد الرزاق عبود18071122222034049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينور علي ساهي حسين18081122222034050

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين563.0080.43ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيهدى ستار جبار ضاحي18091122222034052

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيهدى عبد الودود عبد الكريم عبد الرزاق18101122222034053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيوسن لطيف علي عباس18111122222034054

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية397.0056.71ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيوفاء فؤاد نعمان مرزه18121122222034055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبييقين باسم حسن علي18131122222034056

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين517.0073.86ثانوية اسماء للبناتادبيامنه قيس حسين روضان18141122222035001

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71ثانوية اسماء للبناتادبيامنه محمد عارف عبد هللا عارف18151122222035002

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية اسماء للبناتادبيايات سعد طالب سلمان18161122222035003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية اسماء للبناتادبياية محمد سليمان حسين18171122222035004

كلية اآلداب/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية اسماء للبناتادبيجنه مثنى احمد عبود18181122222035006

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية اسماء للبناتادبيحوراء عباس غانم كاظم18191122222035007

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية اسماء للبناتادبيخديجه علي احمد شريف18201122222035008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية اسماء للبناتادبيرشا حيدر حسون شمخي18211122222035009

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية اسماء للبناتادبيروان قحطان عدنان عبود18221122222035010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة427.0061.00ثانوية اسماء للبناتادبيزينب اسعد محمد حسين18231122222035011

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية اسماء للبناتادبيسرى محمود ابراهيم فارس18241122222035012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية631.0090.14ثانوية اسماء للبناتادبيفهيده وليد اسماعيل عدوان18251122222035016

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية اسماء للبناتادبيلينا محمد فاضل حسين18261122222035017

كلية اللغات/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية اسماء للبناتادبيمها حيدر ناجي سريان18271122222035020

كلية االعالم/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية اسماء للبناتادبينادين فرناس حسن ابراهيم18281122222035021

كلية االعالم/الجامعة العراقية500.0071.43ثانوية اسماء للبناتادبييمامه قيس راشد عباس18291122222035023

كلية اللغات/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية المستقبل للبناتادبياسراء خالد نهاد فرحان18301122222036001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية المستقبل للبناتادبيالزهراء رعد صكر شغيت18311122222036002

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية المستقبل للبناتادبيامنه زياد نهاد فيض18321122222036003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية568.0081.14اعدادية المستقبل للبناتادبيايه عبد الستار جبار علوان18331122222036006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين625.0089.29اعدادية المستقبل للبناتادبيبنان مسار محسن حسين18341122222036007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية المستقبل للبناتادبيتانيا محي محمد حمد18351122222036008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية المستقبل للبناتادبيتبارك سعد محمود حميد18361122222036011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية المستقبل للبناتادبيدانيه قاسم سلمان محسن18371122222036012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية المستقبل للبناتادبيرانيا عدنان مكطوف ناصر18381122222036014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية المستقبل للبناتادبيرنا مهدي صالح حمادي18391122222036019

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المستقبل للبناتادبيزهراء مقدام ياسين مجيد18401122222036022

196 من 46صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية المستقبل للبناتادبيزينب اكرم عبد هللا محمود18411122222036023

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية المستقبل للبناتادبيسناري رحيم سيد نجم18421122222036025

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية المستقبل للبناتادبيشموس عبد الكريم عبد الجليل حسن18431122222036026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية المستقبل للبناتادبيغيداء عدي عباس علي18441122222036029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية560.0080.00اعدادية المستقبل للبناتادبيلبنى محمد عاشور رشيد18451122222036031

كلية االعالم/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم حسين سعدي كاظم18461122222036032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين516.0073.71اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم خضر محمود فياض18471122222036033

كلية اللغات/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم ميثم حسن كاظم18481122222036034

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين683.0097.57اعدادية المستقبل للبناتادبيمينه عادل عبد االمير محسن18491122222036036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية المستقبل للبناتادبينبأ ضرغام مسلم حسين18501122222036038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية المستقبل للبناتادبينذر علي فاضل خضير18511122222036039

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية المستقبل للبناتادبينريمان حسين جميل ايوب18521122222036041

كلية االعالم/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية المستقبل للبناتادبينور الهدى حيدر عادل عباس18531122222036042

كلية اللغات/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية المستقبل للبناتادبينور اياد كريم محمد18541122222036043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية المستقبل للبناتادبينورهان علي محمد حمزه18551122222036044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية المستقبل للبناتادبيوداد اياد رحيم عباس18561122222036048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيامنة احمد خالد ابراهيم18571122222037001

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيحوراء نزار عبد هللا فاضل18581122222037008

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيدعاء عبد الحكيم حسن علي18591122222037010

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيديمة احمد عبد الرحمن نجم18601122222037011

كلية القانون/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيرنا وليد حميد مجيد18611122222037014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيرند احمد محمد علي جبر18621122222037015

كلية اللغات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيزينب محمد كامل حميد18631122222037017

كلية القانون/الجامعة المستنصرية632.0090.29ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيسارة اسماعيل صادق محمد18641122222037018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيسما رزاق صالح معيلي18651122222037020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار476.0068.00ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيسمارة احمد محمد جاسم18661122222037021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية556.0079.43ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيشهد انور عيدان علي18671122222037022

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيصفا ثامر بدري محمود18681122222037023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية484.0069.14ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيلبنى مصطفى حسين علي18691122222037027

كلية االعالم/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيميساء طارق عبد هللا رشيد18701122222037028

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيمينا باسم محمد هندي18711122222037029

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية تبوك للمتفوقاتادبينور احمد سليم محمد18721122222037030

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيهاجر شاكر محمود عواد18731122222037031

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية تبوك للمتفوقاتادبيياسمين عامر خضر فرحان18741122222037033

كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية ذات العيون للبناتادبياسماء جواد عباس عبود18751122222039003

كلية اللغات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية ذات العيون للبناتادبيتبارك سعد كاظم عبيس18761122222039008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية ذات العيون للبناتادبيثمر ثائر عجيل جبر18771122222039010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية ذات العيون للبناتادبيحنين حيدر فاضل عباس18781122222039011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيحوراء حسين عباس محمد18791122222039012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية569.0081.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيحوراء حميد عبد جوده18801122222039013
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية ذات العيون للبناتادبيحوراء صادق رحمن علوان18811122222039015

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيدانيه كهالن عدنان مهدي18821122222039016

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية576.0082.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيرقيه جاسم عبد الحسن كاظم18831122222039020

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية616.0088.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيرقيه حسين رحيم جواد18841122222039021

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيرقيه ليث جمعه كاظم18851122222039022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيروعه صباح كاظم مطرود18861122222039023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية429.0061.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء صادق قحطان محمد18871122222039025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء محمد عدنان حسين18881122222039027

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب عجمي عيسى بنوان18891122222039029

كلية اللغات/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينه ياسر محمد جوده18901122222039031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية ذات العيون للبناتادبيسجى ضياء شاكر محمود18911122222039033

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية ذات العيون للبناتادبيسجى عامر سعدون يدام18921122222039034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية ذات العيون للبناتادبيصفا محمد مهدي عباس18931122222039037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيضحى مجيد حميد عبد18941122222039039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57ثانوية ذات العيون للبناتادبيقمر فاضل عبد االمير محسن18951122222039046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71ثانوية ذات العيون للبناتادبيلميس جاسم محمد رحيم18961122222039048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية ذات العيون للبناتادبيمروة تحسين عبد الخالق عباس18971122222039049

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية630.0090.00ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم هشام عبد الجبار قاسم18981122222039053

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية ذات العيون للبناتادبيميامي باسم حسين خرباط18991122222039055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية ذات العيون للبناتادبيمينا ثامر خضير عجاج19001122222039056

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية ذات العيون للبناتادبينبأ ايهاب حمزة جاسم19011122222039057

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية ذات العيون للبناتادبينبأ عبد جبر فاضل19021122222039060

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية ذات العيون للبناتادبينور الحسين حامد جميل خرمان19031122222039061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية ذات العيون للبناتادبينور الهدى حسن زغير ظاهر19041122222039062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00ثانوية ذات العيون للبناتادبينور كريم كاظم نوح19051122222039063

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية التعاون للبناتادبياالء محسن ناصر مطر19061122222040002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية التعاون للبناتادبيايات خالد سلمان عبود19071122222040006

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية606.0086.57اعدادية التعاون للبناتادبيايه نبيل عبدالباقي عبد الرسول19081122222040009

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية التعاون للبناتادبيبنين عباس فاخر حمادي19091122222040010

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية التعاون للبناتادبيتبارك طارق فيض محمد19101122222040013

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية التعاون للبناتادبيحنين اياد خلف حسين19111122222040014

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية التعاون للبناتادبيرقيه سعد محمود عيسى19121122222040017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0075.14اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء محمد صبحي عبد19131122222040020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية التعاون للبناتادبيزينب سمير عاشور محمد19141122222040024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية التعاون للبناتادبيزينب فراس جبر عبد19151122222040027

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية التعاون للبناتادبيزينب فراس عداي حمدان19161122222040028

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية التعاون للبناتادبيساره هشام رحيم كاظم19171122222040030

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية التعاون للبناتادبيشمس عياده علي محمد19181122222040033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية التعاون للبناتادبيصفا عالء عبد هللا علوان19191122222040036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية التعاون للبناتادبيضحى طارق هنو عليوي19201122222040037
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية التعاون للبناتادبيطيبه هاشم عدنان راضي19211122222040038

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية التعاون للبناتادبيغسق احمد هاشم محمد19221122222040042

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه الزهراء صفاء سليم احمد19231122222040046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه خالد خير هللا عنيد19241122222040047

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه ماجد حامد خضير19251122222040048

كلية القانون/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية التعاون للبناتادبيلبنى وليد حسن خلباص19261122222040050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية التعاون للبناتادبيمرام هشام نبيل خير هللا19271122222040051

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86اعدادية التعاون للبناتادبيمريم احمد خلف غيدان19281122222040052

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية التعاون للبناتادبيمسره عالء حسين علي19291122222040054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية التعاون للبناتادبيمنار حميد محي حميد19301122222040056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة466.0066.57اعدادية التعاون للبناتادبيمينا هيثم هادي حميد19311122222040058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية التعاون للبناتادبينرجس اياد عبد محمد19321122222040059

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية التعاون للبناتادبينرجس قيس محمد ثجيل19331122222040060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية التعاون للبناتادبينور الهدى فاضل عباس عبد الحسين19341122222040062

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية التعاون للبناتادبيهديل احمد عبد المحسن ردام19351122222040064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية رفيدة للبناتادبيالكوثر ضياء عبد الكريم جواد19361122222041005

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية رفيدة للبناتادبيامل محمد محمود رشيد19371122222041006

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية رفيدة للبناتادبيايه حيدر فالح حسين19381122222041010

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك نمير عبد الحسين علوان19391122222041012

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية607.0086.71اعدادية رفيدة للبناتادبيتقى توفيق منير حسين19401122222041013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية رفيدة للبناتادبيجنات محمد كاظم حمودي19411122222041014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية رفيدة للبناتادبيحسناء عبد الستار ابراهيم حسين19421122222041015

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57اعدادية رفيدة للبناتادبيحنين عالء عبد الحسين جساب19431122222041016

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين509.0072.71اعدادية رفيدة للبناتادبيحوراء حيدر مجيد حسن19441122222041017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية رفيدة للبناتادبيرشا مظهر ثابت ياسين19451122222041019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء عدي خضر خليل19461122222041024

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء محمد جاسم مهدي19471122222041027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية رفيدة للبناتادبيزينه صالح ياسين حمد19481122222041029

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية رفيدة للبناتادبيسال محمد فاروق عبد القادر19491122222041033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486.0069.43اعدادية رفيدة للبناتادبيسهيله غسان داود عباس19501122222041034

كلية اللغات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية رفيدة للبناتادبيشهد حسين احمد شكر19511122222041035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0074.43اعدادية رفيدة للبناتادبيشهالء سليم صالح حافظ19521122222041036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية رفيدة للبناتادبيضحى حازم محمد مطر19531122222041037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية رفيدة للبناتادبيضحى محمد حمزه مهدي19541122222041038

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية رفيدة للبناتادبيضحى نصيف كاظم كتيب19551122222041039

كلية االعالم/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية رفيدة للبناتادبيطيف ثائر جاسم عيسى19561122222041041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمه احمد حسين عنفوص19571122222041042

كلية القانون/الجامعة المستنصرية642.0091.71اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمه خالد محمد كاظم19581122222041043

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمه صباح مظلوم علي19591122222041045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0082.29اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمه هشام عدنان حميد19601122222041046
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كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم كمال يحيى احمد19611122222041051

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم موفق عواد جواد19621122222041052

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية رفيدة للبناتادبيمي صفاء عبد المحسن سعد19631122222041055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00اعدادية رفيدة للبناتادبيميمونه صالح ياسين حمد19641122222041057

قسم رياض االطفال-كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة507.0072.43اعدادية رفيدة للبناتادبينبأ عامر شاكر عوان19651122222041059

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية رفيدة للبناتادبينور ازهر هاشم حبيب19661122222041062

كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية رفيدة للبناتادبينور جبار عبد هللا حسين19671122222041064

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية رفيدة للبناتادبيهبه عماد ابراهيم رضا19681122222041066

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية زبيدة للبناتادبياديان محمد عبد الرحمن احمد19691122222042001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29ثانوية زبيدة للبناتادبياسماء حسن كاظم عبيس19701122222042003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية زبيدة للبناتادبيتبارك عدي علي رشيد19711122222042009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية زبيدة للبناتادبيتبارك محمد هادي طعمة19721122222042010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية زبيدة للبناتادبيحوراء كاظم عبد زيد شكروك19731122222042016

كلية اللغات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية زبيدة للبناتادبيدانيه عبد الهادي علي دخيل19741122222042019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية زبيدة للبناتادبيرانيه ماجد عطيه سلمان19751122222042022

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين523.0074.71ثانوية زبيدة للبناتادبيرباب علي جميل محمد19761122222042023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية زبيدة للبناتادبيرسل صالح عبيد فهد19771122222042024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية زبيدة للبناتادبيرشا كاظم سرحان حياد19781122222042025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43ثانوية زبيدة للبناتادبيرشا محمد رضا عواد19791122222042026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية زبيدة للبناتادبيرقيه حسين محسن محمد19801122222042029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء جالل خضير عباس19811122222042031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء حسين علي خزعل19821122222042032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء حيدر ناهي جاسم19831122222042033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية453.0064.71ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء علي نجم جبر19841122222042035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب حيدر حسين عبيد19851122222042038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب عباس فرحان عنيد19861122222042039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب عبد الرضا دهش عنبر19871122222042040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب علي ضياء جاسم19881122222042041

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب كريم عبد السادة شهيب19891122222042042

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية زبيدة للبناتادبيسجى رسول خضر عباس19901122222042047

كلية اللغات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية زبيدة للبناتادبيسجى ستار كاظم لفته19911122222042048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية552.0078.86ثانوية زبيدة للبناتادبيسجى نعيم حسون طعمه19921122222042049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0067.43ثانوية زبيدة للبناتادبيسندس جابر خريبط علوان19931122222042051

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0064.71ثانوية زبيدة للبناتادبيشيماء صديق ابراهيم مجيد19941122222042054

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية398.0056.86ثانوية زبيدة للبناتادبيضحى طارق حنش خطاب19951122222042057

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية زبيدة للبناتادبيطيبة رافد جواد محسن19961122222042059

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية زبيدة للبناتادبيطيبة علي مصطفى احمد19971122222042060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية زبيدة للبناتادبيغفران عدنان جمعه نوري19981122222042063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمة حيدر جبار كريم19991122222042068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمة خالد عاتي محسن20001122222042069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمة فراس جاسم عزيز20011122222042070

كلية االعالم/الجامعة العراقية488.0069.71ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمة محمد كاظم هادي20021122222042072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم عباس حسين صالح20031122222042076

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0072.86ثانوية زبيدة للبناتادبيمالك قاسم عباس خضير20041122222042077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية زبيدة للبناتادبيميناء احمد صالح مهدي20051122222042078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية زبيدة للبناتادبينرجس مجيد شريف عذاري20061122222042080

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية زبيدة للبناتادبينرجس محمد حسين عبود20071122222042081

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14ثانوية زبيدة للبناتادبينوار محمد طارش زغير20081122222042082

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية زبيدة للبناتادبينور الهدى فاضل حسين حسون20091122222042084

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية زبيدة للبناتادبينور الهدى محمد عبد الخالق عدوان20101122222042086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية زبيدة للبناتادبينور سعيد مجيد حمود20111122222042087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية515.0073.57ثانوية زبيدة للبناتادبيهاجر ثأئر فليح حسن20121122222042091

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية زبيدة للبناتادبيهدى ثامر فالح عباس20131122222042092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0078.29ثانوية زبيدة للبناتادبيهدى كريم محول منهل20141122222042094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية زبيدة للبناتادبيوسن محمد عبد خلف20151122222042097

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية468.0066.86ثانوية زبيدة للبناتادبيوالء محمد اجبير عبد الرضا20161122222042098

كلية اللغات/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية البصرة للبناتادبيامل منعم بهاء الدين قاسم20171122222043001

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية البصرة للبناتادبيايات حسن هادي احمد20181122222043002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية البصرة للبناتادبيايه عدي فوزي فالح20191122222043006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية البصرة للبناتادبيبلقيس ابراهيم حسن عبد20201122222043007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية البصرة للبناتادبيتبارك ابراهيم ستوري فلوكي20211122222043008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية البصرة للبناتادبيتبارك عبد الخالق جلوب عبد هللا20221122222043010

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية البصرة للبناتادبيحوراء ياسر خليل حسين20231122222043014

كلية اللغات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية البصرة للبناتادبيديانا ماهر هاني يوسف20241122222043015

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية البصرة للبناتادبيدينا مخلص خزعل صخي20251122222043016

كلية اللغات/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية البصرة للبناتادبيرسل عصام ناجي عبد النبي20261122222043017

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية البصرة للبناتادبيرقيه احمد مزهر يوسف20271122222043019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71اعدادية البصرة للبناتادبيرند عمران موسى علوان20281122222043020

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء حسين دوهان سلمان20291122222043024

كلية اللغات/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء حسين مزهر خضير20301122222043025

كلية االعالم/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء ستار عبد هللا شرهان20311122222043026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء علي خضير عباس20321122222043028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء غسان عبد االمير غضبان20331122222043029

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء مازن عبد الستار محمد20341122222043030

كلية االعالم/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية البصرة للبناتادبيزينب حيدر مهدي صالح20351122222043031

كلية القانون/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية البصرة للبناتادبيسارة صباح سلمان تقي20361122222043033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية479.0068.43اعدادية البصرة للبناتادبيسجى مناضل هاشم ناصر20371122222043034

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية البصرة للبناتادبيفاطمه سمير غالب دفار20381122222043041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية البصرة للبناتادبيفاطمه علي عبد الغني عبد الكريم20391122222043042

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية البصرة للبناتادبيقبس حسين موسى حسين20401122222043044
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية البصرة للبناتادبيمروه رافد حسين عذير20411122222043046

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0061.71اعدادية البصرة للبناتادبيمريم عمر علي حسن20421122222043047

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية البصرة للبناتادبيمريم قاسم محمد ابراهيم20431122222043048

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية البصرة للبناتادبيمريم هاشم كريم خلف20441122222043051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية البصرة للبناتادبيميس ثامر محمد نافع محمد20451122222043052

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية البصرة للبناتادبينبأ امير هاشم رحيم20461122222043053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية البصرة للبناتادبينبأ عماد علي حسون20471122222043055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية البصرة للبناتادبينداء ماهر عبد الستار عبد الجبار20481122222043056

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية البصرة للبناتادبيهديل سمير غالب دفار20491122222043059

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية البصرة للبناتادبيفاطمة اسماعيل سلمان حسن20501122222043062

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية422.0060.29اعدادية ابابيل للبناتادبياية علي مزهر عبد الحسين20511122222045004

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية ابابيل للبناتادبيتبارك احمد محمد نطاح20521122222045006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية ابابيل للبناتادبيتبارك اياد حسين موسى20531122222045007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ابابيل للبناتادبيزهراء داود جاسم محمد20541122222045012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية ابابيل للبناتادبيزهراء عقيل علي حسين20551122222045014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية ابابيل للبناتادبيزينب حامد محمد ناجي20561122222045015

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية ابابيل للبناتادبيزينب عالء ناصر حسين20571122222045016

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية482.0068.86اعدادية ابابيل للبناتادبيسارة عامر شاكر تومان20581122222045018

كلية اللغات/جامعة بغداد556.0079.43اعدادية ابابيل للبناتادبيسجى بشار كامل حنون20591122222045020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية ابابيل للبناتادبيسرى محمد احمد محمد20601122222045021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية ابابيل للبناتادبيصفا محمد سلمان عيسى20611122222045023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0071.71اعدادية ابابيل للبناتادبيطيبه عباس فاضل هادي20621122222045025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية ابابيل للبناتادبيطيبه عمر فاضل محمد20631122222045026

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية ابابيل للبناتادبيفاطمه احمد حسين احمد20641122222045028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية ابابيل للبناتادبيفاطمه ايسر حمد عبد الرزاق20651122222045029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية ابابيل للبناتادبيفاطمه سامي اسماعيل علي20661122222045030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية ابابيل للبناتادبيفاطمه علي خزعل حاتم20671122222045032

كلية االعالم/الجامعة العراقية514.0073.43اعدادية ابابيل للبناتادبيماريا فراس احمد عبد20681122222045033

كلية اآلداب/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية ابابيل للبناتادبيمريم سليم جحيل زنيد20691122222045034

كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية ابابيل للبناتادبيندى محمود صالح الدين ناجي20701122222045037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية ابابيل للبناتادبيهاله زياد فياض سليمان20711122222045038

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية ابابيل للبناتادبيهبة حسن عايد حافظ20721122222045039

كلية اآلداب/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية االخالص للبناتادبيابتهال عبد السيد شبوط حسين20731122222046002

كلية اآلداب/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية االخالص للبناتادبيايات محمد محمود عباس20741122222046009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية االخالص للبناتادبياية سمير نجم عبد20751122222046010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية االخالص للبناتادبياية ليث يوسف عبد الرسول20761122222046011

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية االخالص للبناتادبياية هشام محمد جاسم20771122222046013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى512.0073.14اعدادية االخالص للبناتادبياية وسام عباس حسن20781122222046014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية االخالص للبناتادبيايمان سعد عبد الوهاب خلف20791122222046015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية االخالص للبناتادبيبراء امير خلف زيادة20801122222046016
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كلية اللغات/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية االخالص للبناتادبيبنين وسام ثابت عبد المنعم20811122222046020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك جواد كاظم كمر20821122222046022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك حسين عجيل علك20831122222046023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية االخالص للبناتادبيتقوى عادل خضر مهنه20841122222046025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية االخالص للبناتادبيتقى احمد جلوب عرمش20851122222046026

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية االخالص للبناتادبيجمانة خضير جعفر جبر20861122222046027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية االخالص للبناتادبيحوراء نبيل محسن نايف20871122222046032

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية االخالص للبناتادبيرسل عادل شعالن سوادي20881122222046034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية االخالص للبناتادبيرفل حسن فليح عباس20891122222046035

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية االخالص للبناتادبيرقية صفاء وناس مطر20901122222046036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية االخالص للبناتادبيرنا حسن جواد كاظم20911122222046037

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية االخالص للبناتادبيريم حيدر منذر احمد20921122222046039

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية االخالص للبناتادبيريم عدنان كريم عباس20931122222046040

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء ابراهيم علوان حسن20941122222046042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0060.14اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء باسم لطيف عجيل20951122222046044

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء جميل عجه بردان20961122222046045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء فاضل عباس محمد جواد20971122222046050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء محسون كاظم حسن20981122222046053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى463.0066.14اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء مروان عبد الحمزة جبر20991122222046054

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/جامعة ديالى560.0080.00اعدادية االخالص للبناتادبيزينب معن علي عباس21001122222046060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية االخالص للبناتادبيزينب وسام ستار جاسم21011122222046061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية االخالص للبناتادبيسارة رعد صبيح مجيد21021122222046062

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين622.0088.86اعدادية االخالص للبناتادبيسارة رياض عباس حسين21031122222046063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0081.57اعدادية االخالص للبناتادبيسارة علي رضا جاسم21041122222046064

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية االخالص للبناتادبيسفانة حامد عويد جلوب21051122222046069

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية615.0087.86اعدادية االخالص للبناتادبيطيبة سعد حسين خشان21061122222046073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية االخالص للبناتادبيطيبة عبد الستار علي حسين21071122222046074

كلية اللغات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية االخالص للبناتادبيغدير احمد طه علي21081122222046076

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86اعدادية االخالص للبناتادبيغدير احمد محمد جعفر21091122222046077

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين544.0077.71اعدادية االخالص للبناتادبيغدير جواد كاظم عبد علي21101122222046078

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية االخالص للبناتادبيغفران خليل عبد الكريم جواد21111122222046080

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة جواد كاظم حسن21121122222046081

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد573.0081.86اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة حميد فاضل سرحان21131122222046082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة ضياء علي خلف21141122222046086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة فوزي علي عبد الحسين21151122222046088

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة محمد عبد الستار ابراهيم21161122222046089

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة محمد كاطع هادي21171122222046090

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة ياس خضر هذال21181122222046091

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57اعدادية االخالص للبناتادبيلبنى عمار حسن عبيس21191122222046093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية االخالص للبناتادبيلميعة نجم عبد هللا احمد21201122222046094
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية االخالص للبناتادبيمريم ابراهيم نجم عبد هللا21211122222046096

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية االخالص للبناتادبيمريم بشير صباح حسن21221122222046097

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43اعدادية االخالص للبناتادبيمريم منذر ابراهيم عبد الفتاح21231122222046100

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية االخالص للبناتادبينبأ ياسين طه اسماعيل21241122222046107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية االخالص للبناتادبينرجس فراس نعيم غانم21251122222046108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية االخالص للبناتادبينسرين نعمت مشير احمد21261122222046109

كلية اآلداب/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية االخالص للبناتادبينور الزهراء علي حسين علي21271122222046110

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االخالص للبناتادبينور الهدى عبد الكريم داود سلمان21281122222046111

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية االخالص للبناتادبينور الهدى واثق كريم فرج21291122222046112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية االخالص للبناتادبينور علي خليل حسن21301122222046116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية االخالص للبناتادبيهاجر ازهر شامل عليوي21311122222046118

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االخالص للبناتادبيهجران مصلح مهدي شمخي21321122222046119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية االخالص للبناتادبيوقار عباس ناصر حسون21331122222046123

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية وهران للبناتادبيتقى عادل حسن صالح21341122222049006

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية وهران للبناتادبيرقية حسن علوان خريبط21351122222049008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43ثانوية وهران للبناتادبيريان وسام الدين عالء عبد االمير21361122222049012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية وهران للبناتادبيزينب اسماعيل خليل ابراهيم21371122222049013

كلية اللغات/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية وهران للبناتادبيزينب ثامر بهجت فاضل21381122222049014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية574.0082.00ثانوية وهران للبناتادبيزينة احمد عبد الواحد كاظم21391122222049016

كلية اللغات/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية وهران للبناتادبيصفا موفق جبار داود21401122222049017

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية وهران للبناتادبيمريم وائل محمد حسن21411122222049018

كلية اآلداب/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية وهران للبناتادبيهند مهند عامر محيي21421122222049024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية وهران للبناتادبيياسمين محمد صالح مهدي21431122222049025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية مؤتة للبناتادبيخديجه وليد خالد حمود21441122222050007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية مؤتة للبناتادبيرقيه قاسم محمد نخش21451122222050011

كلية اآلداب/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية مؤتة للبناتادبيرقيه محمد رحومي عباس21461122222050012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0068.86ثانوية مؤتة للبناتادبيروان ياس خضير عبد الحسين21471122222050013

كلية اللغات/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية مؤتة للبناتادبيريتاج فراس فؤاد كاظم21481122222050014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية549.0078.43ثانوية مؤتة للبناتادبيزهراء رزاق ناجي فاضل21491122222050015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية مؤتة للبناتادبيشمس هشام مهدي صالح21501122222050018

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية مؤتة للبناتادبيطوق الياسمين مهدي خيري مهدي21511122222050019

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم فالح عبد الواحد زوير21521122222050025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية مؤتة للبناتادبينور عباس مهدي فارس21531122222050028

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية506.0072.29ثانوية مؤتة للبناتادبينور علي احمد علي21541122222050029

كلية اللغات/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبياطياف سعد جوده شعيره21551122222051001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيايات رياض هليل جبر21561122222051002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبياية محمد هاشم حمود21571122222051004

كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيبنين ضياء عزيز غيالن21581122222051010

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيتبارك سالم علي سلمان21591122222051011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيتبارك علي حسن سلمان21601122222051012
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيتبارك يوسف خليفه محيسن21611122222051013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيحنين عادل خير هللا غياض21621122222051015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيحوراء سعد حميد مجيد21631122222051016

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين627.0089.57ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيحوراء عمار عبد الحسين عبد هللا21641122222051017

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية607.0086.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيروان نبيل محمد حسين21651122222051029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزهراء حاتم حسين فرج21661122222051031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزهراء سعد ياسين حسين21671122222051033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443.0063.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزهراء محمد كزار لفتة21681122222051036

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين632.0090.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزهراء نصير عباس حسن21691122222051037

كلية االعالم/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزينب رشيد عبد سرهيد21701122222051038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزينب عادل سوادي علي21711122222051040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزينب كريم حسين خلف21721122222051044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0076.57ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيزينه سرحان محسن عديم21731122222051045

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيسارة حسين حسوني فريح21741122222051046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيساره عصام شاكر عودة21751122222051047

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيسلسبيل كريم فرحان عباس21761122222051049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيطيبة زياد محسن غزيل21771122222051054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيعذراء قاسم موسى سماري21781122222051055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيعذراء مشتاق عبد الواحد عبد الكريم21791122222051056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى483.0069.00ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيعلياء صباح رمضان حسين21801122222051057

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيفاطمة حاتم حسين فرج21811122222051058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيفاطمة حسن فاخر مغنم21821122222051059

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية627.0089.57ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيفاطمه غانم كاظم غالم21831122222051063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيمريم حازم عبد الزهرة علوان21841122222051064

كلية االعالم/الجامعة العراقية516.0073.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيمريم عباس علي عبد21851122222051066

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0069.00ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيمالك عقيل محمد حسين21861122222051067

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيندى رحيم حياوي ارجال21871122222051069

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية الشفق االدبية للبناتادبينور الهدى احمد عبد كاظم21881122222051070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية الشفق االدبية للبناتادبينور الهدى محمد كامل جاسم21891122222051072

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية الشفق االدبية للبناتادبينور سالم محمود محمد21901122222051073

كلية اآلداب/الجامعة العراقية481.0068.71ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيهاله سعد عبد الهادي كريم21911122222051074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية الشفق االدبية للبناتادبيهدى رحيم حياوي ارجال21921122222051075

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية نور العلم للبناتادبياحالم مشتاق شوقي عبد السالم21931122222052001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية نور العلم للبناتادبيامنه حامد فليح حسن21941122222052002

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية نور العلم للبناتادبيايات حسين علي حسين21951122222052003

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية نور العلم للبناتادبيايات طارق خليف احمد21961122222052004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية نور العلم للبناتادبيايات عماد جيشي عياش21971122222052005

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية نور العلم للبناتادبيتبارك صدام علي حسين21981122222052006

كلية القانون/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية نور العلم للبناتادبيدالل مؤيد عبد االمير جياد21991122222052009

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين614.0087.71ثانوية نور العلم للبناتادبيرفل عبد هللا علي حرج22001122222052013
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كلية اللغات/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية نور العلم للبناتادبيصفا مهند رعد عبد الصاحب22011122222052022

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية نور العلم للبناتادبيفاطمه قاسم عبد الكريم هاشم22021122222052025

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية نور العلم للبناتادبيمها وليد شعبان محمد22031122222052026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية450.0064.29ثانوية نور العلم للبناتادبينبا مهدي صالح شمخي22041122222052028

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية نور العلم للبناتادبيهاجر زاهد فيصل محسن22051122222052032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية البارئ للبناتادبيانوار جاسم محمد صالح22061122222053001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية البارئ للبناتادبيجهاد حافظ مجدي منوخ22071122222053004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية البارئ للبناتادبيرسل علي مصلح حسين22081122222053006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية البارئ للبناتادبيزهراء ابراهيم جاسم سلمان22091122222053008

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية البارئ للبناتادبيطيبه نجم عبد هللا خضير22101122222053010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية البارئ للبناتادبيعلياء محمد محمود حسين22111122222053012

كلية اآلداب/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية البارئ للبناتادبيعليه ثامر حمد سلمان22121122222053013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية البارئ للبناتادبيفاتن سالم محمد سعيد غيدان22131122222053014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية البارئ للبناتادبيفاطمه عمار سعدون نجم22141122222053015

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0086.14ثانوية البارئ للبناتادبيلمياء علي سلمان محمد22151122222053016

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد652.0093.14ثانوية البارئ للبناتادبيمريم عبد الكريم وهيب احمد22161122222053017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية البارئ للبناتادبيمريم نامس حميد حمود22171122222053018

كلية اللغات/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية الرباط للبناتادبياستبرق نصر فخري حمزه22181122222055001

كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية الرباط للبناتادبياسراء محمد اسامه داود22191122222055002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الرباط للبناتادبياطياف حيدر عبد االمير محبس22201122222055003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0065.00اعدادية الرباط للبناتادبياالء ثامر عبد هللا عبود22211122222055005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الرباط للبناتادبياالء حاتم محمد محمود22221122222055006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية الرباط للبناتادبيايه محمد فياض عبد22231122222055015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية الرباط للبناتادبيجنات علي صالح هادي22241122222055021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية الرباط للبناتادبيحنان محسن غثيث عطيه22251122222055023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية الرباط للبناتادبيحنين علي عبد االمير اسماعيل22261122222055024

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية الرباط للبناتادبيحوراء علي حسين علي22271122222055025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية620.0088.57اعدادية الرباط للبناتادبيداليا حمزه طه عبد22281122222055027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية الرباط للبناتادبيرؤى سعد عبد هللا محمد22291122222055032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية الرباط للبناتادبيرحاب احمد محمود محيسن22301122222055034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الرباط للبناتادبيرقيه انور حمد خلف22311122222055035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية الرباط للبناتادبيزهراء فواز عبيد هالل22321122222055041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية الرباط للبناتادبيزينب ياسين خضير ابراهيم22331122222055043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الرباط للبناتادبيسبأ وسام حسين ابراهيم22341122222055045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية الرباط للبناتادبيسهام احمد صالح احمد22351122222055047

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية الرباط للبناتادبيشهد سعدون حسين شاكر22361122222055049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الرباط للبناتادبيشهد علي حسين عبيد22371122222055050

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الرباط للبناتادبيصبا ثائر صباح رشيد22381122222055053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الرباط للبناتادبيطيبه سعد عباس علي22391122222055055

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية الرباط للبناتادبيطيبه عالء عبد هللا لفته22401122222055056
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الرباط للبناتادبيطيبه علي حسين سلمان22411122222055057

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0066.00اعدادية الرباط للبناتادبيعال سعد علي ابراهيم22421122222055060

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29اعدادية الرباط للبناتادبيغفران محمد دويح حمزه22431122222055062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية الرباط للبناتادبيفاطمة محمد عبد علي خزعل22441122222055066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530.0075.71اعدادية الرباط للبناتادبيمروه طارق هاشم جبار22451122222055068

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0061.43اعدادية الرباط للبناتادبينبأ ماجد حميد مجيد22461122222055071

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية الرباط للبناتادبينجالء محمد فرهود عبيد22471122222055072

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية الرباط للبناتادبيندى عدنان كاربت زنكور22481122222055073

كلية اللغات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الرباط للبناتادبيهاجر حكيم مال هللا مخيف22491122222055075

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية535.0076.43اعدادية الرباط للبناتادبيهدير محمد عبد لهمود22501122222055079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية الرباط للبناتادبييقين علي تركي كطران22511122222055081

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية النهار للبناتادبياديان فؤاد حسن عباس22521122222056001

كلية االعالم/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية النهار للبناتادبيبنين صدام سالم كاظم22531122222056003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية النهار للبناتادبيتبارك بشار اديب عياده22541122222056006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية النهار للبناتادبيتبارك ناجي عبد الرحمن صبار22551122222056008

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية النهار للبناتادبيحنين اسعد رمضان علي22561122222056009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية النهار للبناتادبيحوراء هدير عبد علي شرامه22571122222056012

كلية القانون/الجامعة المستنصرية642.0091.71اعدادية النهار للبناتادبيدانيه ضياء محمد ابراهيم22581122222056013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية النهار للبناتادبيرقيه رياض عباس حمود22591122222056015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية النهار للبناتادبيرقيه سعد عبد العالي حسين22601122222056016

كلية االعالم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية النهار للبناتادبيروان وصفي احمد بريس22611122222056018

كلية القانون/الجامعة المستنصرية637.0091.00اعدادية النهار للبناتادبيروز احسان علي رهيف22621122222056019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية النهار للبناتادبيزهراء حسين علي ولي22631122222056021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29اعدادية النهار للبناتادبيزهراء قاسم شريف جابر22641122222056022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية النهار للبناتادبيزهراء هيثم مجيد محيبس22651122222056024

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية النهار للبناتادبيسجى مازن حسن جابر22661122222056026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية النهار للبناتادبيشهد عدي نوري مولود22671122222056027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية النهار للبناتادبيشرين حسن عباس زيدان22681122222056028

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية النهار للبناتادبيصفا احسان علي رهيف22691122222056029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية النهار للبناتادبيعال زياد طارق عبد الوهاب22701122222056030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية النهار للبناتادبيغفران ناجي عباس حسين22711122222056031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية النهار للبناتادبيفاطمة رياض جمعه سيد22721122222056033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية النهار للبناتادبيمريم اشرف حسن جودت22731122222056035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية623.0089.00اعدادية النهار للبناتادبيمريم حيدر صادق حميد22741122222056036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية النهار للبناتادبيمريم حيدر فاضل خليل22751122222056037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية النهار للبناتادبيمريم مؤيد ابراهيم حسن22761122222056039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية النهار للبناتادبيمريم مصطفى سرمد فاضل22771122222056040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية النهار للبناتادبينبأ محمد صبيح مهدي22781122222056044

كلية اآلداب/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية بنات العراق للبناتادبياديان عامر جسام محمد22791122222057001

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00ثانوية بنات العراق للبناتادبياماني حميد محمد حسون22801122222057004
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قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية بنات العراق للبناتادبيايمان حسين سلطان جبر22811122222057005

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية بنات العراق للبناتادبيدينا صائب فاضل لطيف22821122222057006

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية بنات العراق للبناتادبيرفل مهند مطر محمد22831122222057007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية بنات العراق للبناتادبيرنا وليد كريم عبد هللا22841122222057008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57ثانوية بنات العراق للبناتادبيسالي يوسف كريم سلمان22851122222057011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية587.0083.86ثانوية بنات العراق للبناتادبيشروق علي عامر ثابت22861122222057013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية بنات العراق للبناتادبيعذراء عدنان عبود كاظم22871122222057015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية بنات العراق للبناتادبيغدير علي روكان عباس22881122222057018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيفرقانه حسن علي حسون22891122222057019

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية بنات العراق للبناتادبيهبه ناهظ كريم حمود22901122222057025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية بنات العراق للبناتادبيهديل مازن محمد عباس22911122222057026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية567.0081.00ثانوية بنات العراق للبناتادبييسر ناظم عبد هللا اسود22921122222057027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية تل السمر للبناتادبيايات محمود فياض علي22931122222058002

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية تل السمر للبناتادبيايه حسون ناصر حسين22941122222058003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية494.0070.57ثانوية تل السمر للبناتادبيحنان ثائر علي سطاي22951122222058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0064.57ثانوية تل السمر للبناتادبيحوراء ذياب محمود زعال22961122222058005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية تل السمر للبناتادبيحوراء رائد حسون سهيل22971122222058006

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى385.0055.00ثانوية تل السمر للبناتادبيرباب خالد عدنان خضير22981122222058008

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية تل السمر للبناتادبيرشا ابراهيم خضير ابراهيم22991122222058009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية تل السمر للبناتادبيرقيه باسم حامد محمد23001122222058011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية تل السمر للبناتادبيرقيه عباس محمد ظاهر23011122222058012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية تل السمر للبناتادبيرقيه محمد لهمود ساجت23021122222058013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية تل السمر للبناتادبيرقيه وسام فخري عبد هللا23031122222058014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية تل السمر للبناتادبيزينة قاسم ابراهيم اسماعيل23041122222058016

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية379.0054.14ثانوية تل السمر للبناتادبيساره فاضل خضير حسين23051122222058019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية تل السمر للبناتادبيسميه نزار عبد حسن23061122222058022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0078.57ثانوية تل السمر للبناتادبيشروق عيسى رشيد علي23071122222058023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية تل السمر للبناتادبيعائشه احمد فاضل عياده23081122222058026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية تل السمر للبناتادبيفاطمه عدنان عبد حسين23091122222058030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0062.29ثانوية تل السمر للبناتادبيمروه جبار خضير نايل23101122222058031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية تل السمر للبناتادبيمريم حميد جاسم محمد23111122222058032

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية383.0054.71ثانوية تل السمر للبناتادبيميس سرحان عبد هللا زعال23121122222058035

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية تل السمر للبناتادبينبأ صالح محسن عبد23131122222058036

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية تل السمر للبناتادبيهدى سامي عبد هللا هادي23141122222058040

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية تل السمر للبناتادبيوسام سالم فالح خضير23151122222058042

كلية اللغات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية االالء للبناتادبيرواسي ناجي خلف هادي23161122222059008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446.0063.71ثانوية االالء للبناتادبيسجى عبد خلف ماشة23171122222059010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية االالء للبناتادبيسرور حسين جواد مبارك23181122222059011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية االالء للبناتادبيصفا عدنان عبود محمد23191122222059012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية االالء للبناتادبيطيبة زيد حسون حمدي23201122222059013
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية االالء للبناتادبيميامي حسن تركي راضي23211122222059016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية االالء للبناتادبينور وادي سلمان محمد23221122222059019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية االالء للبناتادبيهاجر احمد سلمان خلف23231122222059020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى569.0081.29ثانوية االالء للبناتادبيوداد عماد خليفة حسين23241122222059021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية االالء للبناتادبييسر جسام حمد زيدان23251122222059022

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية المعرفة للبناتادبياسراء عبد الجبار كاظم حمدان23261122222060001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510.0072.86اعدادية المعرفة للبناتادبيامنه مؤيد فرحان شالل23271122222060003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية المعرفة للبناتادبيامنه مجيد حمزه عباس23281122222060004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية المعرفة للبناتادبيبراء احمد جاسم حمد23291122222060008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57اعدادية المعرفة للبناتادبيحياه محمد حمزه عباس23301122222060012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية المعرفة للبناتادبيدعاء منذر تركي صالح23311122222060014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية المعرفة للبناتادبيدالل محمد شالل فياض23321122222060015

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية المعرفة للبناتادبيرويده رعد مهاوش جاسم23331122222060018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء جاسم محمد نصيف23341122222060020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة433.0061.86اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب ناجي صخر فندي23351122222060023

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية المعرفة للبناتادبيسجى اياد طه عبد23361122222060025

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية405.0057.86اعدادية المعرفة للبناتادبيسجى علي حسين علي23371122222060026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0071.86اعدادية المعرفة للبناتادبيسحر حسن علي عودة23381122222060027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية المعرفة للبناتادبيسمر احمد حنظل حربي23391122222060028

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية632.0090.29اعدادية المعرفة للبناتادبيشهد ناهض محمد فياض23401122222060030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية451.0064.43اعدادية المعرفة للبناتادبيضحى رعد موحان طالب23411122222060031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية المعرفة للبناتادبيضحى يونس حمزه عباس23421122222060032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0060.71اعدادية المعرفة للبناتادبيظفر باسم محمود سلومي23431122222060034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة424.0060.57اعدادية المعرفة للبناتادبيعائشة ثائر عبد الغفور يوسف23441122222060035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمة نبيل مزهر ثامر23451122222060038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية445.0063.57اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه اسماعيل سرحان حمادي23461122222060039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية المعرفة للبناتادبيقبس غالب محمود فارس23471122222060041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية المعرفة للبناتادبيمأرب معروف عبيد مهاوش23481122222060042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى480.0068.57اعدادية المعرفة للبناتادبيمريم صالح اسماعيل محمد23491122222060044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية المعرفة للبناتادبيمريم علوان حسين علي23501122222060045

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية المعرفة للبناتادبيمها محمود كامل اسماعيل23511122222060046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية المعرفة للبناتادبيموج عدنان نجم سهيل23521122222060047

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية المعرفة للبناتادبيمياده حمد كاظم جياد23531122222060048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية المعرفة للبناتادبينبأ اركان عباس حسين23541122222060050

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية المعرفة للبناتادبيهاله حسن هادي صالح23551122222060051

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد477.0068.14اعدادية المعرفة للبناتادبيهبه فارس علي عبد23561122222060053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0061.57اعدادية المعرفة للبناتادبيورود حامد كاظم علي23571122222060056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية المعرفة للبناتادبيوفاء فؤاد عبد الجبار كريم23581122222060057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية البسملة للبناتادبياسيا علي عبد الحسين عباس23591122222061002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57ثانوية البسملة للبناتادبيايه ثامر عباس عبد االمير23601122222061003
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قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية البسملة للبناتادبيبتول حيدر حسين عبد الرزاق23611122222061005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية البسملة للبناتادبيتبارك عبد الحسين صبار عوده23621122222061006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية البسملة للبناتادبيجنان هادي سرحان كاطع23631122222061007

كلية القانون/الجامعة المستنصرية635.0090.71ثانوية البسملة للبناتادبيجيهان نزار هاشم كاظم23641122222061008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية البسملة للبناتادبيحوراء ستار جبار فارس23651122222061010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية البسملة للبناتادبيدعاء محمد هاني جعاز23661122222061011

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين635.0090.71ثانوية البسملة للبناتادبيرانيا ماجد جميل فرمان23671122222061012

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية البسملة للبناتادبيرقيه جاسم محمد حسن23681122222061014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية562.0080.29ثانوية البسملة للبناتادبيرقيه علي حسين حميد23691122222061015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية570.0081.43ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء حسين عطا ناصر23701122222061017

كلية اللغات/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء عزام علي حسن23711122222061019

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0087.71ثانوية البسملة للبناتادبيزينب جواد كاظم عيدان23721122222061021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية البسملة للبناتادبيطيبه عالء فليح احمد23731122222061027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية566.0080.86ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه حسين لفته عموري23741122222061030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين628.0089.71ثانوية البسملة للبناتادبيفرح احمد عبد عبد الحسن23751122222061031

كلية اآلداب/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية البسملة للبناتادبيمريم محمد عبد حميدي23761122222061032

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية البسملة للبناتادبينور احمد شهاب احمد23771122222061036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43ثانوية البسملة للبناتادبينور الهدى رياض حسين علي23781122222061037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية البسملة للبناتادبيهدى ماجد خوام ياسين23791122222061039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيأزل لؤي فليح حسن23801122222062002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية428.0061.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيأسراء فراس داود سلمان23811122222062003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيأية عباس شناوة ناهي23821122222062007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيأية محسن عبد الرضا حسين23831122222062010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين521.0074.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيإيالف لؤي فليح حسن23841122222062011

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبراء عدنان سلمان محمد23851122222062015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبنين احمد كامل عبد النبي23861122222062016

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبنين عدي هادي ثجيل23871122222062018

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبنين علي نايف مشجل23881122222062019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبنين عماد حسن جبار23891122222062020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنين قيس محمد علي23901122222062023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحوراء فراس فائق حسين23911122222062027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرانية حاتم وادي سالم23921122222062031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرقية سعد عبد رسن23931122222062035

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرقية كامل حيدر منذور23941122222062037

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين512.0073.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرنا جمال كاظم كاطع23951122222062038

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيريام عالوي عبد الحسين عكار23961122222062040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء جياد محمد ابراهيم23971122222062043

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0063.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء محمد محسن عكاش23981122222062046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب حاتم كاظم كيطان23991122222062048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب حميد محسن حمد24001122222062049
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كلية اآلداب/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب علي حسن ايدام24011122222062051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0060.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب علي عبد الوهاب داود24021122222062052

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيسارة حكمت ثاني حاوي24031122222062055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشهد رياض ناصر رحيم24041122222062058

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيصفاء الدين وليد محمود حمزة24051122222062059

كلية القانون/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيطيبة هيثم عبد الحسن دخل24061122222062060

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية636.0090.86اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيعال حسين كاظم جواد24071122222062061

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيعال عبد العظيم نفل مدور24081122222062062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيغدير علي حسين علي24091122222062066

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة علي هادي عباس24101122222062070

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة نعمان خلف شذر24111122222062073

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة ياسين سعدون سلمان24121122222062074

كلية االعالم/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيلمياء علي حسين عبهول24131122222062076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم علي رفعت احمد24141122222062077

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0063.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم غسان علي مطلك24151122222062079

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينبأ عبد الجبار محمد جاسم24161122222062082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور الهدى طارق علي محسن24171122222062084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور الهدى عبد الستار عبد المحسن حسن24181122222062085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور جمال محمد عبد النبي24191122222062086

كلية اآلداب/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور صالح كاظم خليل24201122222062089

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية583.0083.29اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينوران علي حسين ماجد24211122222062091

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهبة هللا مرتضى عبد هللا جار هللا24221122222062092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهدير مثنى اكرم رعيد24231122222062093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبييقين قيس نجم عبد السادة24241122222062094

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية السجى للبناتادبيخلود ستار جبار حسن24251122222063007

كلية اآلداب/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية السجى للبناتادبيداليا محمد خزعل كاظم24261122222063008

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0071.00ثانوية السجى للبناتادبيدانه عالء الدين حسين لفته24271122222063009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0076.71ثانوية السجى للبناتادبيرانيه صالح عبد عبد هللا24281122222063011

كلية الحقوق/جامعة النهرين645.0092.14ثانوية السجى للبناتادبيرقيه عدي جاسم عباس24291122222063012

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية السجى للبناتادبيرنا سعيد حميد علوان24301122222063013

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية السجى للبناتادبيزينب الحوراء زيد محمود محمد24311122222063019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية السجى للبناتادبيزينب حسن عبد الهادي عبد هللا24321122222063020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية السجى للبناتادبيزينب علي رحيم كريم24331122222063021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية السجى للبناتادبيساره فراس فاضل عباس24341122222063022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية السجى للبناتادبيسجى عامر موجد كاظم24351122222063023

كلية اآلداب/جامعة بابل450.0064.29ثانوية السجى للبناتادبيشكران محمد احمد محمد رضا24361122222063026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية السجى للبناتادبيشمس صباح نوري عوده24371122222063027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية413.0059.00ثانوية السجى للبناتادبيعسل شهيد محمد غضيب24381122222063029

كلية االعالم/جامعة بغداد535.0076.43ثانوية السجى للبناتادبيفاطمه سعد محسن عبد24391122222063030

كلية القانون/الجامعة المستنصرية635.0090.71ثانوية السجى للبناتادبيفاطمه نبراس علي فرمان24401122222063031
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كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية السجى للبناتادبيمريم حسن هادي ياسر24411122222063032

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية السجى للبناتادبيمريم عادل عبد الكاظم ابوحليل24421122222063033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57ثانوية الميسرة للبناتادبيآيات مكي محمد حسون24431122222064002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية الميسرة للبناتادبياسماء صباح حسن خلف24441122222064004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد594.0084.86ثانوية الميسرة للبناتادبيانعام سعد طحيمر عباس24451122222064006

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية الميسرة للبناتادبيايالف عبد ذياب احميد24461122222064007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية الميسرة للبناتادبيبتول طه عبود فرج24471122222064008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الميسرة للبناتادبيرويدة وليد محمد صالح24481122222064010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0063.29ثانوية الميسرة للبناتادبيزهراء حميد رشيد غزال24491122222064011

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الميسرة للبناتادبيزهرة ريحان غزال عبيد24501122222064012

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0065.57ثانوية الميسرة للبناتادبيزينة حميد رشيد غزال24511122222064013

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية401.0057.29ثانوية الميسرة للبناتادبيسرى عامر دلف خضير24521122222064016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الميسرة للبناتادبيطيبة زياد ثامر احمد24531122222064017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية الميسرة للبناتادبيعذراء اياد اسماعيل علوان24541122222064018

كلية اآلداب/جامعة االنبار428.0061.14ثانوية الميسرة للبناتادبيقبس وهاب علي سرداح24551122222064020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية الميسرة للبناتادبيكوثر باسم علوان حسين24561122222064021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية الميسرة للبناتادبيمالك شهاب احمد سالم24571122222064023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0076.71ثانوية الميسرة للبناتادبيمالك منصور فاضل حسين24581122222064024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية الميسرة للبناتادبيميسم حامد احمد صالح24591122222064027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية الميسرة للبناتادبيهبة وليد محمد صالح24601122222064032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية الميسرة للبناتادبيهيام صالح حسن عبيس24611122222064033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الزقورة للبناتادبياسماء احمد عبيد احمد24621122222065001

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية الزقورة للبناتادبيامال حامد نصيف جاسم24631122222065002

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية الزقورة للبناتادبيبشرى نبيل هادي خلف24641122222065003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية الزقورة للبناتادبيتيسير بشير نجم عبد هللا24651122222065004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية الزقورة للبناتادبيرقيه نعيم صانع عبد هللا24661122222065005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد645.0092.14ثانوية الزقورة للبناتادبيرنا سعد ناهي مزعل24671122222065006

كلية اللغات/جامعة بغداد514.0073.43ثانوية الزقورة للبناتادبيطيبه حميد محمد بحر24681122222065007

كلية اللغات/جامعة بغداد531.0075.86ثانوية الزقورة للبناتادبيطيبه عواد حسن علوان24691122222065008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية الزقورة للبناتادبينهى تركي محمد عساف24701122222065010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية الزقورة للبناتادبيهاجر مجيد علوان كاظم24711122222065011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية عطر الجنة للبناتادبياحالم غازي فرهود سلمان24721122222066001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0066.86ثانوية عطر الجنة للبناتادبيامنه رعد حمادي عبد24731122222066002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية عطر الجنة للبناتادبيبلسم باسم سلمان حمادي24741122222066003

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية عطر الجنة للبناتادبيرنين ستار داود سلمان24751122222066007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية عطر الجنة للبناتادبيسجى علي زوين سلمان24761122222066009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد596.0085.14ثانوية عطر الجنة للبناتادبيسميه سلمان محمد ابراهيم24771122222066010

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية عطر الجنة للبناتادبيضالل غافل سلمان خضير24781122222066012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية عطر الجنة للبناتادبيهدى عبد الوهاب هاشم عباس24791122222066015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0066.14ثانوية عطر الجنة للبناتادبيهند داود نجم عبد هللا24801122222066016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل477.0068.14ثانوية الرحاب للبناتادبيبيداء كريم عبيد نجم24811122222067001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29ثانوية الرحاب للبناتادبيرقية رياض مجيد فاضل24821122222067004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية الرحاب للبناتادبيزينب حكيم علي عجيد24831122222067006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت432.0061.71ثانوية الرحاب للبناتادبيزينب علي حسن محسن24841122222067007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0071.57ثانوية الرحاب للبناتادبيزينة جاسم محمد عباس24851122222067008

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية623.0089.00ثانوية الرحاب للبناتادبيكوثر عبد الرحمن عباس متعب24861122222067012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية462.0066.00ثانوية الرحاب للبناتادبيماريا حمد عيدان ابراهيم24871122222067013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية477.0068.14ثانوية الرحاب للبناتادبيندى عباس خضر عباس24881122222067014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة تكريت519.0074.14ثانوية الرحاب للبناتادبيهجران ناهي محمد كاظم24891122222067016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية الرحاب للبناتادبيهدى اسماعيل خضير هنو24901122222067017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية بلقيس للبناتادبياسراء سالم عبيد عواد24911122222068001

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية بلقيس للبناتادبيايات فالح حسن طعيس24921122222068003

كلية القانون/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية بلقيس للبناتادبياية محسن حسن عليوي24931122222068005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية بلقيس للبناتادبيجنان وهب هنود ميدان24941122222068006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29ثانوية بلقيس للبناتادبيرفل منعم عباس فياض24951122222068007

كلية االعالم/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية بلقيس للبناتادبيرقية عبد الحسين كاظم حسين24961122222068008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية بلقيس للبناتادبيريام علي محمد درويش24971122222068010

كلية اللغات/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء حسن خلف حمزة24981122222068011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية بلقيس للبناتادبيسجى رزاق محمد راضي24991122222068012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية567.0081.00ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمة جمال ابراهيم ياسين25001122222068013

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمة وسام عباس خواف25011122222068014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية بلقيس للبناتادبيليرة امير غازي فاضل25021122222068015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية427.0061.00ثانوية بلقيس للبناتادبيمريم محمد حسن محي25031122222068017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية بلقيس للبناتادبيورود عبد هللا نوار عويد25041122222068020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية السويب للبناتادبيخديجه مصلح كريم عويد25051122222070002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية السويب للبناتادبيعبير ريحان فياض سالم25061122222070004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية475.0067.86ثانوية السويب للبناتادبيعهود ريحان فياض سالم25071122222070005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية السويب للبناتادبيفاطمه عيسى فرحان حالوب25081122222070006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية السويب للبناتادبينور الهدى سعد حسين علوان25091122222070008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية السويب للبناتادبينور نصيف جاسم كمر25101122222070009

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية السويب للبناتادبيهجران جمال خضير حسين25111122222070010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية544.0077.71ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبياستبرق فوزي علي حسين25121122222072002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبياسراء حسن رضيوي يوسف25131122222072003

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0065.29ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيايفين قيس عيسى صليوا25141122222072005

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيايه عماد عبد القادر ابراهيم25151122222072007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيبراء حسين منفي حسين25161122222072009

كلية اللغات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيتبارك محمد نور الدين حسن25171122222072011

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيجمانه زكي سعد الدين خليل25181122222072013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيجوان محمود ابراهيم ولي25191122222072014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيدعاء احمد عطيه علوان25201122222072017
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيدعاء علي عطار عريف25211122222072018

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيزهراء احمد كعيبر خالد25221122222072022

كلية اآلداب/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيزهراء حيدر قاسم محمود25231122222072023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيزينه حيدر جاسم عبد25241122222072024

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيسجى ثامر خضير احمد25251122222072027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيسرى سامي مجيد محمد25261122222072029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيسفانه حسين علي جاسم25271122222072030

كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيسنن غانم اسماعيل ابراهيم25281122222072031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيسوزان صباح حسن عناد25291122222072032

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيشمس حسين عبود محمد25301122222072033

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيشيالن نور الدين مهدي علي25311122222072034

كلية االعالم/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيصفا سعد خوير عباس25321122222072035

كلية اللغات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيضحى صباح محمود سلمان25331122222072036

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيضحى واثق كاظم عبيد25341122222072037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية479.0068.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيعائشه حسام سامي عداي25351122222072038

كلية اللغات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيعائشه رحيم سلمان حسن25361122222072039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيفاطمه احمد حمدي محمود25371122222072043

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيفاطمه اياد محمد كايد25381122222072045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيفرح عمار حسين هادي25391122222072047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيكوثر ابراهيم لفته علي25401122222072048

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين509.0072.71ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيليفين قيس عيسى صليوا25411122222072049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمريم اياد احمد محمد25421122222072050

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى386.0055.14ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمريم طه خليل احمد25431122222072052

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمريم عمار زيدان عبد25441122222072054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمريم محمد صالح محمد25451122222072055

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمنار علي مجباس محسن25461122222072056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمنار عمر احمد منصور25471122222072057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيمنار محمد علي محمود25481122222072059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيميسره فراس محمد شالل25491122222072060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية568.0081.14ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينبأ محمد خضير جاسم25501122222072061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينعم حبيب علي حبيب25511122222072063

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبينورس احمد خليل سلطان25521122222072066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيهاجر صبحي عبيد دبيس25531122222072067

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية المالئكة االدبية للبناتادبيهديل احمد عبد الكريم احمد25541122222072068

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية624.0089.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبياسراء عثمان عبيد هويت25551122222073002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبتول حسين كامل مهدي25561122222073014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية631.0090.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك حسين اسود كاظم25571122222073018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك غازي اسود رباط25581122222073020

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0078.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحنان هادي حسن علي25591122222073022

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحوراء حامد جبر عبد علي25601122222073024
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قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيداليا باسم دحام سكران25611122222073026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيدعاء شهاب حمادي جلوي25621122222073027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرسل خيري اسماعيل حسين25631122222073029

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرقيه مهدي كزار خليفة25641122222073031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزمن قاسم عباس جياد25651122222073032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0067.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء احمد عباس حسن25661122222073033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية646.0092.29اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء خليل ابراهيم محي25671122222073034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين جاسم25681122222073037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء عماد جليل جبوري25691122222073038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء قيصر عالوي جوحي25701122222073039

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب احمد فوزي عبد هللا25711122222073042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب عادل مزعل جابر25721122222073044

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينب علي طالب كاظم25731122222073047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزينه قاسم عباس جواد25741122222073049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيساره محيسن علي اعور25751122222073051

كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيسرور محمد نايف هويت25761122222073054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيسميه غازي اسود رباط25771122222073055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيشهد خالد مجيد دعيج25781122222073058

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيشهد رعد سعد محمد25791122222073059

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيشهد ناظم جابر كطافه25801122222073060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية435.0062.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيطيبه قاسم صبر شالل25811122222073063

التخصصات االدارية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية426.0060.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيغدير احمد كزار خليفه25821122222073065

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى540.0077.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم احمد حسن كاظم25831122222073072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم صباح خالد حسن25841122222073074

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية608.0086.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم كاظم عبد الحسن جواد25851122222073076

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية613.0087.57اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمنال زيد محمد كاظم25861122222073078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ جبار كطوف راضي25871122222073080

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ سعد كزار خليفة25881122222073082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ عثمان عبيد هويت25891122222073083

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية612.0087.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينور الهدى حمزه فرهود عبيس25901122222073084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينور عدنان طارق عبيد25911122222073086

كلية القانون/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينوره محمد نعيم هربود25921122222073088

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهبه احمد عذاب رباط25931122222073089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهبه صاحب خزعل عليوي25941122222073090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهدير هاني رحمن حمد25951122222073092

كلية القانون/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيودق عماد مكي محمد25961122222073094

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية530.0075.71ثانوية الطاهرة للبناتادبيابتسام باسم محمد خلف25971122222074001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية الطاهرة للبناتادبيانعام عبد الجبار خلف حمادي25981122222074002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية الطاهرة للبناتادبيايه نهاد احمد شبيب25991122222074003

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الطاهرة للبناتادبيحنان سلمان عويد خضير26001122222074004

196 من 65صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية الطاهرة للبناتادبيشيرين عامر احمد جدوع26011122222074009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0060.43ثانوية الطاهرة للبناتادبيصفيه خضير حسين جاسم26021122222074010

قسم العلوم السياسية-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية الطاهرة للبناتادبيمريم صدام سلمان حمادي26031122222074012

كلية الحقوق/جامعة النهرين645.0092.14ثانوية الطاهرة للبناتادبينور حامد مزهر شبيب26041122222074013

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية الطاهرة للبناتادبينور عيسى حسين فليح26051122222074014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية601.0085.86ثانوية النيازك االدبية للبناتادبياسراء حميد خلف عطيه26061122222075001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيامنية فاضل عبد االمير علي26071122222075002

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيايه فاضل عويد جبر26081122222075005

كلية االعالم/الجامعة العراقية499.0071.29ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيبروج حيدر كامل خزعل26091122222075009

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0065.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيتبارك احمد حسن جعفر26101122222075010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرغد حيدر محمد حسين26111122222075016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية507.0072.43ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرقيه طه حسين علي26121122222075017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين509.0072.71ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرقيه نزار احمد جيبون26131122222075018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيزهراء عباس فاضل شايش26141122222075021

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد487.0069.57ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيزينب خليل ابراهيم حسين26151122222075023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيزينب مهدي حسين هادي26161122222075026

كلية اللغات/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيسجى اركان عباس كاظم26171122222075029

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيسجى جاسم محمد رضا26181122222075030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيشهد بشير سالم جبر26191122222075032

كلية االعالم/الجامعة العراقية504.0072.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيطيبه ارسالن صباح حميد26201122222075033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيطيبه علي سلمان عبود26211122222075034

كلية االعالم/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيغدير علي حقي اسماعيل26221122222075035

كلية اآلداب/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمه عباس عريبي حسن26231122222075038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمه مسعود بهجه مهدي26241122222075040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية572.0081.71ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمارتينا يوسف داود يوسف26251122222075041

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم احمد عبد هللا عباس26261122222075042

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم جابر عبد ابراهيم26271122222075043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم عصام محمد مجيد26281122222075046

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم علي حسن فرحان26291122222075047

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم فراس احمد ابراهيم26301122222075048

كلية القانون/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم مظفر لعيبي بربوتي26311122222075049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية540.0077.14ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمهجه فاضل عبد االمير علي26321122222075051

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية النيازك االدبية للبناتادبينور رائد عباس حمد26331122222075053

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية435.0062.14ثانوية النيازك االدبية للبناتادبينور علي خضير محمد26341122222075054

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية الحميراء للبناتادبياساور ثامر عبد هللا ابراهيم26351122222076001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية الحميراء للبناتادبيانتصار جمال بدر نومان26361122222076002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية الحميراء للبناتادبيزهراء عدي عبد المحسن عباس26371122222076005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية الحميراء للبناتادبيزينب حسين جسام نصيف26381122222076006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0070.43ثانوية الحميراء للبناتادبيسجى حسين عليوي منصور26391122222076007

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية الحميراء للبناتادبيشروق فيصل جاسم محمد26401122222076009
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كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية الحميراء للبناتادبيمريم فؤاد عبد الحميد نومان26411122222076010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0070.86ثانوية االيمان للبناتادبيأسماء قيس محمد ياسين26421122222077001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية االيمان للبناتادبيأسماء محمد صبار اسماعيل26431122222077002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية439.0062.71ثانوية االيمان للبناتادبيحنين محمود عبد المحسن خضير26441122222077004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية االيمان للبناتادبيسجى نايف صالح جبر26451122222077006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية االيمان للبناتادبيشفاء صالح ابراهيم شباط26461122222077007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0062.00ثانوية االيمان للبناتادبيندى أرحيم عليوي كلي26471122222077012

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيبنين رسول عزيز حسن26481122224002002

كلية اللغات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيتقى حسين علوان شالل26491122224002004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0061.29ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيدنيا غازي بزيع حمود26501122224002005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيزينب كريم عبيد محمد26511122224002010

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيصفا مثنى نوري شاكر26521122224002012

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيمالك محمد ابراهيم سالم26531122224002015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيياسمين احمد عبد القادر عبد هللا26541122224002017

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين511.0073.00ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيامنه ماجد عبد الرزاق كاظم26551122224003002

كلية االعالم/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية المنصور االهلية للبناتادبيفريال حسين خضير عباس26561122224007001

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيرسل مؤيد حسين غالم26571122224014001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية554.0079.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيرفل حيدر عبيد كريم26581122224014002

كلية اللغات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيرفل رافع طالب سلمان26591122224014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيرقيه علي عبد علي محمد حسن26601122224014004

كلية اآلداب/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيسميه نعمان منذر محمد26611122224014005

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيفاطمه احمد والي مجمان26621122224014006

كلية اآلداب/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيفاطمه حسن جواد كاظم26631122224014007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيمريم عباس عبد المعيد مصطفى26641122224014008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية569.0081.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيمالك حسين علي اكبر26651122224014009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيامنه علي مؤيد عبيد26661122224015001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيزهراء صالح عبد النبي فليح26671122224015004

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيزينه جابر فرج مال26681122224015005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيزينه سلمان محمد علي26691122224015006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتادبيشهد علي مؤيد عبيد26701122224015007

كلية اللغات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيجنات شهاب احمد خطاب26711122224017001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيايه كاظم جاسب محسن26721122226001002

التخصصات االدارية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية407.0058.14ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيدعاء ستار جواد نعمه26731122226001005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرفل عبد الكريم ضاري يوسف26741122226001006

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيزهراء احمد عبد الرضا كاظم26751122226001008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية459.0065.57ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيسجى كاظم صالح مهدي26761122226001011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيفاطمه قاسم محي محمد26771122226001013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0061.71ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمالك مشتاق جاسم مطشر26781122226001015

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية403.0057.57ثانوية السماحة المسائية للبناتادبينور الهدى مجيد رشيد حمزه26791122226001016

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيورود مطشر هليل فنيان26801122226001017
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيايه عصام غازي حميد26811122226002001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيفرح صالح محمد عباس26821122226002010

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية النهضة المسائية للبناتادبينورهان رعد اسماعيل عباس26831122226002012

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيالزهراء حيدر كامل خضير26841122226003001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0077.57ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيام البنين كاظم قاسم كاطع26851122226003002

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيداليا سالم عبد دريس جاسم26861122226003006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيرنا عبد علي خضير السبع26871122226003008

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيريتاج علي جواد كاظم26881122226003010

كلية اللغات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيزهراء عباس عبيد الوي26891122226003011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيزهور شاكر رهيف غافل26901122226003015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0064.43ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبياسراء يوسف خزعل حسن26911122226004002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيحنين وسام عبد الحسين لعيبي26921122226004007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيرشا ضياء محسن خضير26931122226004008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيعذراء عمار مجيد حميد26941122226004015

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية433.0061.86ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيعلياء حسين علي جاسم26951122226004016

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيعلياء زياد طارق محمد26961122226004017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمالك عبد الرضا محمد بريسم26971122226004020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمها حسن رحيم حسن26981122226004021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمياسه حسين ياسين عبود26991122226004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية الميار المسائية للبناتادبيايات احمد حسين بدر27001122226005002

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية الميار المسائية للبناتادبيزينب طارق اسماعيل محمد27011122226005015

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية الميار المسائية للبناتادبيسكينة جعفر خزعل جاسم27021122226005020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية الميار المسائية للبناتادبيشهد فاضل طالب محارب27031122226005022

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية الميار المسائية للبناتادبيشيماء زكي كريم جميل27041122226005023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية456.0065.14ثانوية الميار المسائية للبناتادبيعذراء حافظ سامي غضبان27051122226005025

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29ثانوية الميار المسائية للبناتادبينور الهدى صباح نجم عبود27061122226005027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0061.57ثانوية الميار المسائية للبناتادبينور خالد عبد االله عبد الوهاب27071122226005028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيآيات محمد نوار صالح27081122227001003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيايه فليح صالح ابراهيم27091122227001005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيثناء حميد حسن جاسم27101122227001007

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيرحمه نعمه رشيد حسن27111122227001009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0062.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسرى مظفر عباس علي27121122227001010

كلية اآلداب/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسفانه عالوي محمد احمد27131122227001011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيضحى سلمان حمد علوان27141122227001012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيكوثر حسين عبد هللا شناوه27151122227001015

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية610.0087.14ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينبأ خالد عبد صالح27161122227001019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينور سالم حسن علي27171122227001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية المربد المختلطةادبيروان محمد نعمه ناصر27181122227002002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0066.71ثانوية المربد المختلطةادبيفاطمه حسين كامل كزار27191122227002004

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية المربد المختلطةادبيمريم حسين ارحيل ارخيص27201122227002005
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كلية اللغات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية المربد المختلطةادبيهبه سامي ماجد حميد27211122227002008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية المربد المختلطةادبيياسمين محمد عبدهللا مظلوم27221122227002010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0071.14ثانوية النضال المختلطةادبيايه طه مهدي محمد27231122227003002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية النضال المختلطةادبيحوراء شمران عذاب صياد27241122227003005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86ثانوية النضال المختلطةادبيختام محمد عبد خضير27251122227003006

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين628.0089.71ثانوية النضال المختلطةادبيدعاء حيدر ناهي عبيد27261122227003007

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية النضال المختلطةادبيفرح قاسم علي فرحان27271122227003012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية النضال المختلطةادبيمروة خالد توفيق ابراهيم27281122227003013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية النضال المختلطةادبينور الهدى رائد طه خضير27291122227003014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية النضال المختلطةادبيهاجر رائد فاضل خميس27301122227003015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية النضال المختلطةادبيهبة علي بشت عداي27311122227003016

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيخنساء عمر علي محمود27321122227004003

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيخولة كامل مهدي صالح27331122227004004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيسارة محمد سرحان عباده27341122227004005

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية614.0087.71ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمريم مهدي علوان محمود27351122227004006

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبينورهان مالك علي عبيد27361122227004008

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيازل ناظم احمد فياض27371122227005001

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبينور صباح جبار هاوي27381122227005003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الكرار المختلطةادبيدالل شاكر احمد حرج27391122227006005

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية440.0062.86ثانوية الكرار المختلطةادبيرغد اسماعيل خليل كاظم27401122227006007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية الكرار المختلطةادبيسماح صبار حمود عيفان27411122227006009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية الكرار المختلطةادبيعاتكه امين محمد عبد هللا27421122227006010

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية450.0064.29ثانوية الكرار المختلطةادبيعهد مؤيد مجهد مصيخ27431122227006011

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيدعاء طه جودة عبد هللا27441122227008001

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيسبأ علي ناصر حمود27451122227008002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيعائشه وليد عباس محمد27461122227008004

كلية اللغات/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبيعلياء حماد عودة حسين27471122227008005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبينبأ حازم حامد جابر27481122227008006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةادبينور اكرم فاضل فواز27491122227008008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية القدس المختلطةادبيآيات عيد كاظم الحج27501122227011001

كلية اآلداب/جامعة بابل446.0063.71ثانوية القدس المختلطةادبيآيات ماجد معجل خضير27511122227011002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0068.71ثانوية القدس المختلطةادبيحوراء باسم خليل جاسم27521122227011003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0061.29ثانوية القدس المختلطةادبينور طارق طه مطر27531122227011006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية االسراء المختلطةادبيايه نجم عبد الحسين حمزة27541122227012003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية االسراء المختلطةادبيتبارك سلمان سبع جمعة27551122227012005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية االسراء المختلطةادبيسوسن عمار نايف محمد27561122227012010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية547.0078.14ثانوية االسراء المختلطةادبيغسق عمار خضير محمد27571122227012014

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية622.0088.86ثانوية االسراء المختلطةادبيمريم عباس ذياب خليل27581122227012016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43ثانوية االسراء المختلطةادبيهبه عباس احمد شهاب27591122227012019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471.0067.29ثانوية االسراء المختلطةادبيياسمين محمد عبد فاضل27601122227012020
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيايالف صالح مهدي لهواك27611122227014001

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيتماره قيصر جنان علي27621122227014003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيجهاد عبد هللا سامي حمادي27631122227014004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيريام مصطفى محمد محمود27641122227014011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0068.29ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيزينب حكيم سهيل عواد27651122227014013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمأرب وعد علي حسين27661122227014019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيمريم نزار علوان ياسر27671122227014020

كلية القانون/الجامعة المستنصرية626.0089.43ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيميسرة صالح هويدي لهواك27681122227014021

كلية االعالم/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الرقيم االدبية المختلطةادبيياسمين حسين راضي عبد27691122227014022

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0068.57الخارجياتادبياديان عبد الجبار سعود حسن27701122228050005

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية393.0056.14الخارجياتادبياستبرق ضياء عبد الكاظم عبد27711122228050007

كلية القانون/جامعة بغداد664.0094.86الخارجياتادبياسراء ثويني عايد فياض27721122228050010

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية381.0054.43الخارجياتادبيايمان جالل فاضل حسين27731122228050058

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0072.00الخارجياتادبيبتول ياسين حسن نعمه27741122228050072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية547.0078.14الخارجياتادبيبراء احمد فائق علوان27751122228050073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71الخارجياتادبيتماره سعد عواد حمود27761122228050089

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0061.57الخارجياتادبيدنيا عدنان راضي علي27771122228050127

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57الخارجياتادبيرسل عدنان كاظم كريم27781122228050148

كلية اآلداب/جامعة بغداد484.0069.14الخارجياتادبيرنا حميد جاسم عاصي27791122228050164

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0080.00الخارجياتادبيسجى احمد فائق محمود27801122228050246

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0079.86الخارجياتادبيسجى كامل محمد حمزه27811122228050253

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86الخارجياتادبيسماء بدر علي احمد27821122228050264

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0071.29الخارجياتادبيشمس فليح حسن محمد27831122228050281

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0076.57الخارجياتادبيشهندي مصطفى حمدان احمد27841122228050291

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد616.0088.00الخارجياتادبيصابرين جاسم تاج عبد الحسين27851122228050303

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل565.0080.71الخارجياتادبيطيبه رياض طالب جبيح27861122228050315

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية420.0060.00الخارجياتادبيطيبه طيف سمير محمد27871122228050316

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0072.71الخارجياتادبيعذراء علي حسون علوان27881122228050334

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00الخارجياتادبيغدير ستار عبد حسين27891122228050343

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0067.29الخارجياتادبيلميس عامر عبد هللا محمد27901122228050391

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0070.43الخارجياتادبيليليان سالم ابراهيم عبد هللا27911122228050392

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86الخارجياتادبيمروه سعد يونس احمد27921122228050400

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0082.14الخارجياتادبيمريم سالم عبد عون داشي27931122228050413

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر442.0063.14الخارجياتادبيمنتهى كاظم جياد عطيه27941122228050428

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية549.0078.43الخارجياتادبيميس طه نواف محمد27951122228050432

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0079.57الخارجياتادبيندى علي ابراهيم علي27961122228050443

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية550.0078.57الخارجياتادبينور ابراهيم محسن جاسم27971122228050449

كلية اآلداب/جامعة بغداد488.0069.71الخارجياتادبينور احمد عبد الواحد كاظم27981122228050450

كلية اللغات/جامعة بغداد499.0071.29الخارجياتادبينور سعدي اسماعيل ابراهيم27991122228050465

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيابراهيم اياد جبار حاتم28001122411002001
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية الفارابي للبنيناحيائياحمد يوسف احمد وهيب28011122411002004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيباقر احمد عبد االمير رحيمة28021122411002008

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسن رياض مجيد حميد28031122411002011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسين علي اكرم مجيد28041122411002016

كلية الزراعة/جامعة تكريت440.0062.86اعدادية الفارابي للبنيناحيائيسامي نصير سامي حسن28051122411002024

كلية العلوم/جامعة بغداد618.7288.39اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعبد هللا قاسم سامي خلف28061122411002028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية الفارابي للبنيناحيائيلؤي دريد عبد هللا محمد28071122411002034

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمرتضى محمد هادي رجاب28081122411002039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمنتظر فيصل حسن ناصر28091122411002041

كلية التمريض/جامعة تكريت669.0095.57اعدادية المحبة للبنيناحيائياحسان عبد الحميد يحيى حمادة28101122411003001

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسن قاسم داود سالم28111122411003011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0067.14اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسين عالء محمد رضا علي28121122411003015

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسين علي حميد لطيف28131122411003016

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسين موفق جابر حيدر28141122411003017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية المحبة للبنيناحيائيسجاد حسن عبد هللا محمد28151122411003020

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية المحبة للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد سعيد28161122411003025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية637.0091.00اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي كريم احمد جميل28171122411003028

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية641.0091.57اعدادية السيدية للبنيناحيائيابراهيم حسين رحيم حواس28181122411004004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى591.0084.43اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد بالسم خالد داود28191122411004006

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية652.0093.14اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد نصر الدين محمود محمد28201122411004012

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43اعدادية السيدية للبنيناحيائيالحسن مصطفى عبد الخالق هاشم28211122411004015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية السيدية للبنيناحيائيايمن محمود عبيد كريم28221122411004019

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية619.0088.43اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسن هشام علي عبد الرحمن28231122411004027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسين طالب حبيب ظاهر28241122411004030

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسين علي ربيع سلمان28251122411004031

كلية العلوم/جامعة االنبار561.0080.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيحمزه منتصر كمال محمد28261122411004034

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية السيدية للبنيناحيائيحيدر هيثم عبد الصاحب عباس28271122411004041

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيسجاد محمد عباس عطا28281122411004048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيصادق علي صادق داود28291122411004052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية السيدية للبنيناحيائيطه عداي عواد ناصر28301122411004054

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد عادل عبد الرزاق28311122411004058

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر جاسم محمد28321122411004060

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا احمد حربي جواد28331122411004064

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا احمد زكي محمد28341122411004065

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا كاظم جبر سعد28351122411004071

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43اعدادية السيدية للبنيناحيائيعثمان جاسم محمد سالم28361122411004073

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0092.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي سعد سمير عبد الرضا28371122411004082

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية السيدية للبنيناحيائيعمر قيس ناجي بطاح28381122411004096

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية السيدية للبنيناحيائيفؤاد محمد فؤاد فاضل28391122411004100

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيفاروق محمود علي عبود28401122411004101
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كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية السيدية للبنيناحيائيكرار رعد عبد الكاظم جواد28411122411004102

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد ذو الفقار عباس حميد28421122411004107

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد مازن احمد عبد الوهاب28431122411004112

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد محمود علي حسين28441122411004114

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية السيدية للبنيناحيائيمرتضى احمد كريم نعمه28451122411004117

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى سامي فالح جميل28461122411004120

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0071.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى عمر عبد الكريم حسين28471122411004125

كلية التربية/جامعة سامراء497.0071.00اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصعب اسماعيل خليف علوان28481122411004127

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية السيدية للبنيناحيائيناصر وليد خالد متعب28491122411004130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية السيدية للبنيناحيائييحيى مصطفى ياسين فتحي28501122411004135

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائياحمد عبد هللا سلمان صايل28511122411005005

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الكريم احمد28521122411005012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيخالد جمال نوري عواد28531122411005015

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيخطاب احمد تايه جسام28541122411005016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيذو الفقار مثنى خضير عباس28551122411005017

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيزين العابدين فاضل عبد الحليم حامد28561122411005018

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيضاري عصمت عدنان ضاري28571122411005021

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية609.0087.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيطه عبد المطلب عبد الجبار فياض28581122411005022

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعامر عمار شاكر محمود28591122411005024

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعباس محمد مهدي غريب28601122411005025

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الخالق فراس ياسين خضير28611122411005026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي عباس28621122411005029

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد غازي مجيد28631122411005031

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الرزاق مثنى ابراهيم حميد28641122411005033

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد القادر صفاء عبد القادر سلمان28651122411005035

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عمر فوزي محمد28661122411005038

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار586.0083.71اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم احمد28671122411005039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد هللا مروان ماجد صالح28681122411005040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعبد الملك حميد حمادي علي28691122411005042

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعلي ثامر جاسم احمد28701122411005046

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيعمر فراس عبد تركي28711122411005048

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيكرار جاسم محمد سالم28721122411005050

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء438.0062.57اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيمحمد نجاح علي ويس28731122411005063

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيمصطفى علي احمد خضير28741122411005066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيمصطفى مثنى خضير عباس28751122411005067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيمصطفى ياسين طه داود28761122411005069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية586.0083.71اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيهمام منصور جعفر صادق28771122411005072

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيياسر عمار عبد الكريم زيدان28781122411005073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائييحيى عبد الرزاق عريبي عويد28791122411005074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية المعارف العلمية للبنيناحيائيايمن احمد علي احمد28801122411005076
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قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد عدنان لبيب رشيد28811122411006008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد مازن رحيم مشكور28821122411006012

قسم علوم البيئة-كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل497.0071.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد ناهي محمد سعيد28831122411006015

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائياحمد وحيد فاضل عبد علي28841122411006016

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيامين قيس احمد منصور28851122411006020

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيباقر مرتضى شمخي عبود28861122411006024

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسام محمود عبد العزيز شياع28871122411006029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.1297.02اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسن حيدر كريم فارس28881122411006030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى611.0087.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسن علي صاحب عبد28891122411006031

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسن علي وديع جبر28901122411006032

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسين عالء حسن هاشم28911122411006039

كلية طب االسنان/جامعة ميسان691.0098.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحسين عالوي صالح عبد الحسن28921122411006040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيحيدر محمد عبد زيد حمزه28931122411006043

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيسجاد عباس علي بريج28941122411006050

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0061.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيسيف قيصر هارون عيدان28951122411006055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيصدر الدين فالح حسن حمزه28961122411006060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعباس حسام مراد كاظم28971122411006063

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعبد الخالق مؤيد محمد خضير28981122411006065

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعبد السالم حسين جسام علي28991122411006066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عيسى كاظم فليح29001122411006073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان685.0097.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي جاسم حسن مذكور29011122411006076

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية511.0073.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي رافد جواد كاظم29021122411006078

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي عادل جليل كريم29031122411006079

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي عدي مالك عبد الجبار29041122411006080

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي عيسى كاظم فليح29051122411006081

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيعلي وليد محمود عباس29061122411006084

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيكرار صالح نوري لفته29071122411006090

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد الباقر عادل موسى رحمه29081122411006094

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى612.0087.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد سعيد حسن سعيد29091122411006099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد صادق احمد عبد الستار جابر29101122411006101

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد فارس عباس سلمان29111122411006104

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمحمد قاسم عنيد سلمان29121122411006105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين حمزه29131122411006113

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى عصام زامل محمد29141122411006120

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة تكريت573.0081.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائيمصطفى مثتى حافظ رشيد29151122411006124

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء444.0063.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائينور الحسين علي خالد بدن29161122411006130

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنيناحيائييوسف خضير كاظم كشمر29171122411006135

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية الخبير للبنيناحيائياحمد عباس علي فليح29181122411007001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الخبير للبنيناحيائياحمد ماهر رحيم حمود29191122411007004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية الخبير للبنيناحيائياسامة ستار ثامر مسلم29201122411007006
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الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الخبير للبنيناحيائيحسين وليد عبد العاني غضبان29211122411007014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية الخبير للبنيناحيائيحيدر احمد غافل عبد29221122411007017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية الخبير للبنيناحيائيعلي شاكر ابراهيم جاسم29231122411007026

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية الخبير للبنيناحيائيمسلم عقيل صادق عباس29241122411007037

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية الخبير للبنيناحيائينور الحسين مهند هادي مهدي29251122411007040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم حسين29261122411008001

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين645.0092.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائياحمد عالء جودت كاظم29271122411008006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائياحمد عماد حسن محمد29281122411008008

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائياحمد عماد عبد الوهاب كريم29291122411008009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائياحمد مسلم احمد مجيد29301122411008012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيالحر حسام عبد النبي مكي29311122411008013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيانمار رعد محمد نصيف29321122411008014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيحسن كريم جميل حسن29331122411008017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيحسين علي مجيد خورشيد29341122411008024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيحسين فاضل فرج ضيدان29351122411008025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيذو الفقار شاكر صالح عذاب29361122411008029

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيزيد وسام نعيم خوين29371122411008031

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيسجاد احمد دحام صباح29381122411008032

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيسيف فالح عبد الحسن مطلك29391122411008034

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعلي خليل محمود شكر29401122411008042

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة518.0074.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعلي عبد السالم خضير محمد29411122411008045

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيعلي ماهر احمد هادي29421122411008048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيقاسم علي حسين حيدر29431122411008053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمحمد رافد حاتم عبد هللا29441122411008058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0497.72اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمحمد صادق نوري محي29451122411008060

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمرتضى حسام طالب توفيق29461122411008063

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار430.0061.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمصطفى مرتضى صالح طه29471122411008067

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمقتدى عالء غالي عطيه29481122411008070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيمهيمن هاتف محسن كاظم29491122411008071

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية662.0094.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنيناحيائيياسر رافد حاتم عبد هللا29501122411008072

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائياالمير كريم حسن حسين29511122411009003

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجاسم باسم حمادي عالوي29521122411009006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين عدي جبار حمدان29531122411009009

كلية الطب/جامعة ديالى698.0099.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر محمد داود سبهان29541122411009012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزيد فراس ناجي حميد29551122411009014

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح محمد ناصر29561122411009018

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء436.0062.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي السجاد طالل كمال جواد29571122411009021

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي مهدي حسين رشيد29581122411009026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمازن عصام عبد االمير حسين29591122411009029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى سالم غيالن سلمان29601122411009032
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائييوسف سلمان موسى عباس29611122411009041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.8098.69ثانوية السالم للمتميزيناحيائيابراهيم قاسم كريم احمد29621122411010003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.2098.60ثانوية السالم للمتميزيناحيائيابراهيم محمد عقيل محمد سعيد29631122411010004

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.5299.65ثانوية السالم للمتميزيناحيائيابراهيم يوسف سعد هللا عبد هللا29641122411010005

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.5297.93ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد جاسم محمد سلمان29651122411010006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0895.44ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد حامد داود سلمان29661122411010007

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى656.7293.82ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد رحيم حسن مذكور29671122411010009

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد580.5682.94ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد شوقي صادق رسن29681122411010010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.6896.53ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد طلعت احمد الحج29691122411010012

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.4893.93ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد عالء عبد الحسين عبد الواحد29701122411010014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد علي عبد الرزاق محمد29711122411010015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.68100.24ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد عمار حميد مجيد29721122411010016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.7273.67ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد فارس داود علي29731122411010017

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.9697.85ثانوية السالم للمتميزيناحيائياحمد محمد عبد الرضا حافظ29741122411010018

كلية العلوم/جامعة بغداد666.3695.19ثانوية السالم للمتميزيناحيائيالمرتضى عباس هادي حبيب29751122411010019

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43ثانوية السالم للمتميزيناحيائيامير مراد فوزي مراد29761122411010021

كلية الطب/جامعة الفلوجة698.0499.72ثانوية السالم للمتميزيناحيائيانور محمود انور سعيد29771122411010023

كلية العلوم/جامعة بغداد623.2089.03ثانوية السالم للمتميزيناحيائيبشر اوس بسام عبد االمير29781122411010025

كلية العلوم/جامعة بغداد639.1291.30ثانوية السالم للمتميزيناحيائيجعفر احمد زيد حسن29791122411010026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم587.4883.93ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين علي جدوع كاطع29801122411010028

كلية الطب/جامعة بغداد711.60101.66ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحسين ماجد حميد كريم29811122411010029

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.8488.83ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر خلدون تركي عريبي29821122411010030

كلية العلوم/جامعة بغداد650.2092.89ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر علي كريم عبيده29831122411010031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9299.27ثانوية السالم للمتميزيناحيائيحيدر فالح عبد فليح29841122411010032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.6879.95ثانوية السالم للمتميزيناحيائيرضا احمد ناجي كاظم29851122411010033

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى522.7274.67ثانوية السالم للمتميزيناحيائيزبيد علي عبد الباري علي29861122411010034

كلية الطب/جامعة النهرين705.60100.80ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسجاد هشام محمد علي مجيد29871122411010037

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.6088.66ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسلوان محمد حسين عبد29881122411010039

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.3697.62ثانوية السالم للمتميزيناحيائيسيف سامر سعيد ناظم29891122411010040

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.60100.09ثانوية السالم للمتميزيناحيائيصالح سدير عباس جابر29901122411010041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.3697.48ثانوية السالم للمتميزيناحيائيطه بريسم هادي عبد العباس29911122411010042

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.4498.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعباس واثق عبد الحسن مشعل29921122411010043

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.7699.25ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن مازن سعيد عبد هللا29931122411010046

كلية الطب/جامعة بغداد712.52101.79ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن هدير كاظم محمد29941122411010047

كلية الطب/جامعة النهرين704.92100.70ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد الرحمن وسام كثير حسن29951122411010048

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية576.4882.35ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد هاشم حسن29961122411010049

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.7683.39ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد يعقوب يوسف29971122411010050

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر صباح سليم29981122411010051

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.3299.90ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا حيدر فؤاد ابراهيم29991122411010052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.4498.78ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن خزعل علي30001122411010053
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كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.04100.01ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد عمران حسن30011122411010054

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.9693.42ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعالء محمد خضير عيسى30021122411010058

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.92100.70ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي احمد عباس شوكه30031122411010060

كلية العلوم/جامعة بغداد605.6086.51ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي احمد قاسم حسين30041122411010061

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية576.8082.40ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي جبار صدام مهودر30051122411010062

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.8084.11ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي حسنين حكمت محمد30061122411010063

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.4899.07ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي عصام سعيد عاصي30071122411010064

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين569.5281.36ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي فؤاد فاروق عبود30081122411010065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.7282.67ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي فالح عبود سابط30091122411010066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.28100.61ثانوية السالم للمتميزيناحيائيعلي مصطفى سعدي جواد30101122411010067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.1274.45ثانوية السالم للمتميزيناحيائيغيث حيدر جمعه عباس30111122411010068

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار678.4096.91ثانوية السالم للمتميزيناحيائيفؤاد احمد فؤاد فرمان30121122411010069

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00ثانوية السالم للمتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الواحد غضبان30131122411010070

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.5299.65ثانوية السالم للمتميزيناحيائيكرار عامر حمودي عبد الحسن30141122411010071

كلية الطب/جامعة النهرين705.12100.73ثانوية السالم للمتميزيناحيائيكرار وسام علي رضا30151122411010072

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.3696.91ثانوية السالم للمتميزيناحيائيليث فراس عامر رؤوف30161122411010073

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.4491.63ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمجتبى قيس طعمه مضعن30171122411010075

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى535.4076.49ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمجيد امير مجيد احمد30181122411010076

كلية الطب/جامعة بغداد706.68100.95ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد الباقر سعد عباس علوان30191122411010077

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0499.29ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد باسم خزعل مطر30201122411010078

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0491.86ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد باقر نعمة عبود سالم30211122411010079

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.2497.61ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد الوهاب حمودي30221122411010080

كلية العلوم/جامعة بغداد650.7292.96ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد عبد الستار هميم محمد30231122411010084

كلية الطب/جامعة بغداد711.00101.57ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد مهند سامي مهدي30241122411010086

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة421.6460.23ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد نبيل محمد علي حسين30251122411010087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.4071.20ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمحمد وميض عبد علي كريم30261122411010088

كلية الصيدلة/جامعة كربالء689.2898.47ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمرتضى عبد الكريم هاشم فنجان30271122411010089

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0498.29ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمرتضى وسام هادي محسن30281122411010090

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.3297.33ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى احمد فخري رشيد30291122411010091

كلية التمريض/جامعة بغداد681.2897.33ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى اركان محمد سرحان30301122411010092

التخصصات الطبية/المعهد التقني كركوك/الجامعة التقنية الشمالية669.4095.63ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى عالء علي صالح30311122411010094

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.6098.80ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمصطفى فهد عبد الصاحب علي30321122411010096

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.7698.11ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمهدي خضر فاضل محمد صالح30331122411010098

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.8898.41ثانوية السالم للمتميزيناحيائيمهدي ماهر كاظم سلمان30341122411010099

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.5299.93ثانوية السالم للمتميزيناحيائيياسر فاضل اموري عباس30351122411010101

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.1294.30ثانوية السالم للمتميزيناحيائيياسين فتاح اسماعيل عطيه30361122411010102

كلية طب االسنان/جامعة البصرة694.5299.22ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف بشار حامد عبد هللا30371122411010103

كلية العلوم/جامعة النهرين605.0086.43ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف عدي احمد حسين30381122411010105

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.7292.82ثانوية السالم للمتميزيناحيائييوسف محمد شاكر عبد30391122411010106

كلية االعالم/جامعة بغداد563.0080.43ثانوية الثوار للبنيناحيائياحمد عبد الرحيم محمد شهوان30401122411012003
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قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية الثوار للبنيناحيائياحمد نشات عبد ويس30411122411012005

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية الثوار للبنيناحيائياكرم خضير صلبوخ حمد30421122411012008

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية الثوار للبنيناحيائيحسين نزار عبد السالم علي30431122411012012

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14ثانوية الثوار للبنيناحيائيسجاد جاسم امين جاسم30441122411012013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية الثوار للبنيناحيائيسجاد حسن طلب ياسر30451122411012014

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الثوار للبنيناحيائيسمير محمد صبيح مجيد30461122411012015

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الثوار للبنيناحيائيضرغام محمد عبد المطلب عباس30471122411012018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد601.0085.86ثانوية الثوار للبنيناحيائيعبد العزيز احمد خالد عبد30481122411012024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي زكريا يحيى كلظم30491122411012028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمد سعد كامل احمد30501122411012038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71ثانوية الثوار للبنيناحيائيمقتدى ضياء عباس سلمان30511122411012046

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية الثوار للبنيناحيائيمهند سعد خميس مجول30521122411012048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية الثوار للبنيناحيائيمهيمن رائد عبد الحسين محمد30531122411012049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية الثوار للبنيناحيائيهمام نشات عبد ويس30541122411012051

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية الثوار للبنيناحيائييحيى ناظم صالح مهدي30551122411012054

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية الثوار للبنيناحيائييوسف احمد لطيف حمد30561122411012055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية الثوار للبنيناحيائييوسف علي فايق صالح30571122411012057

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية الثوار للبنيناحيائييوسف محمد رشيد ردام30581122411012058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيالحسن سناد عبد الجبار ضاحي30591122411013004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيباقر رسول كاظم رمضان30601122411013006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيفضل موسى ماضي عجمي30611122411013022

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمؤمل كريم عزيز رجب30621122411013025

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمحمد مازن شهاب احمد30631122411013029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيهيثم نبيل ثامر عبد الرحمن30641122411013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل525.0075.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابراهيم احمد حمد عبد هللا30651122411015001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيابراهيم موفق علي نصار30661122411015004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائياحمد محمد حمزة شمران30671122411015009

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائياحمد مشتاق حسن محمد30681122411015010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية640.0091.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائياحمد مهند رحيم نايف30691122411015011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائياالمين منذر صالح عويد30701122411015012

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيبهاء الدين طالب مخلف فياض30711122411015014

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيحسين حسن موسى خليل30721122411015016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيحيدر باقر محمود سعيد30731122411015017

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيخليل هيثم خليل ابراهيم30741122411015018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0086.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيسجاد عدي خضير جاسم30751122411015024

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيسيف عماد خليل علوان30761122411015026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيشهاب حمد شهاب احمد30771122411015029

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيصالح محمود طالب حسين30781122411015030

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيصالح الدين طه سالم عيسى30791122411015031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيصالح الدين عزت فاضل احمد30801122411015032
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيصهيب هيثم عباس جياد30811122411015033

كلية اللغات/جامعة بغداد592.0084.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيطلحه حازم محمد خريسان30821122411015034

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن رياض محسن نجم30831122411015037

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية664.0094.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس يوسف عبد30841122411015039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد القادر حامد ارميض مطر30851122411015043

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0092.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا اياد عباس هادي30861122411015045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا حسنين عبد الكريم عبد الوهاب30871122411015046

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبد هللا صالح عبد الرزاق صالح30881122411015047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد492.0070.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعبيده رسول جلوب كاظم30891122411015053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة603.0086.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعز الدين محمد علي مطر30901122411015055

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي حسن موسى خليل30911122411015058

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي سعد محمد منفي30921122411015061

كلية العلوم/جامعة النهرين606.0086.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي علي احسان عبد الباقي واحد30931122411015063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي لبيب عايد حسين30941122411015064

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0070.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي محمد علي جاسم30951122411015065

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0078.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعلي نزار ابراهيم علوان30961122411015066

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى583.0083.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعمر عماد خلف محمد30971122411015069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيعمران ثامر دحام فرحان30981122411015072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيليث عبد الرزاق محمود حمد30991122411015076

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمامون قاسم عبد هللا عواد31001122411015079

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد جالل عادل جليل31011122411015080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية439.0062.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد صبحي عبيد دبيس31021122411015084

كلية العلوم/جامعة تكريت587.0083.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد صالح زيدان شغدون31031122411015085

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمحمد عمر فاروق عباس31041122411015088

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمصطفى احمد صبحي خليفه31051122411015095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائيمصطفى اياد محيسن حمد31061122411015096

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى539.0077.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائينذير اياد عيسى مهيدي31071122411015103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0063.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييحيى عامر فاضل احمد31081122411015106

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0093.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف جار هللا محسن عبد هللا31091122411015107

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف سرمد صباح محمد31101122411015110

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف طه ياسين جار هللا31111122411015111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنيناحيائييوسف مشتاق ناصر عكلة31121122411015112

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية ابن سينا للبنيناحيائياحمد جليل علي بكال31131122411016004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيالحسن رضا عجاج حبل31141122411016006

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0074.86اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيامين محمد مهدي كريم فالح31151122411016009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيبراق ماجد عبد الوهاب احمد31161122411016011

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيتوني باسم ارتين انتياس31171122411016013

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية657.0093.86اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيحسين حميد ابو هدله هادي31181122411016019

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيحسين علي عبيد عبد معين31191122411016022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0089.29اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيحيدر محمد عبد زيد31201122411016023
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كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيزياد طارق عبد الخالق نعمة31211122411016024

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيسيف هاني ناصر مجيد31221122411016027

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا ميثم واصف عبد الحمزه31231122411016037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي عادل خلف العيبي31241122411016045

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي عقيل مهدي راضي31251122411016047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي ناصر مطشر حميد31261122411016049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد قيس تركي رديني31271122411016058

قسم هندسة تقنيات االمن السبراني والحوسبة السحابية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية632.0090.29اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمصطفى اشرف ممتاز يونس31281122411016059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد هللا عليوي31291122411016063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0089.57اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمنتظر فاضل عبد االله عبد الصاحب31301122411016065

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى562.0080.29اعدادية ابن سينا للبنيناحيائينور الدين فوزي عبد الكاظم كريم31311122411016068

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية ابن سينا للبنيناحيائييعقوب محمد عبد الرضا لفتة31321122411016069

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية ابن سينا للبنيناحيائييوسف عدنان عبد موسى31331122411016070

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى565.0080.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيأحمد رحيم عمارة هاشم31341122411017001

كلية الصيدلة/جامعة نينوى688.0098.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيأدم منذر محمد مجيد31351122411017003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0055.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيابراهيم جمال علوان شالل31361122411017005

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيابو بكر عالء فارس هزاع31371122411017008

كلية التمريض/جامعة بابل678.0096.86اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد علي محمود جاسم31381122411017015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء587.0083.86اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد فائق حسين علي31391122411017016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد مهدي حسب هللا حسن31401122411017017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية تطوان للبنيناحيائياسامة احمد خزعل جميل31411122411017019

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيامير حسنين كامل ابراهيم31421122411017022

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسن حمد محمود ضاحي31431122411017026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسن سالم ابراهيم محمد31441122411017028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين علي فؤاد احمد31451122411017033

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين معمر غالب عيدان31461122411017035

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية تطوان للبنيناحيائيخطاب زياد حنون حسون31471122411017037

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيخطاب عمر توفيق حسن31481122411017039

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيسيف حيدر عماد غازي31491122411017049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية تطوان للبنيناحيائيسيف علي حسين علي31501122411017050

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيشعيب نهاد كريم مخلف31511122411017052

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الرحمن فيصل سعود راشد31521122411017058

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا سيف هللا كاظم فهد31531122411017064

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي رحيم عبد الحسين عبد الحسن31541122411017070

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي عادل عكلة عناد31551122411017074

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي عبد هللا اسماعيل داوود31561122411017075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي موسى دلف جاسم31571122411017078

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر اياد كريم عريبي31581122411017080

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر علي محيسن جويد31591122411017082

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر فراس شاكر نايف31601122411017083
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر محمد حمد سعود31611122411017084

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين581.0083.00اعدادية تطوان للبنيناحيائيفهد مازن جواد شمخي31621122411017087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيكرم محمد ياسين جعاطة31631122411017089

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0055.57اعدادية تطوان للبنيناحيائيليث رائد حميد علوان31641122411017090

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد ايمن مختار علي31651122411017093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة435.0062.14اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد حسنين كامل ابراهيم31661122411017094

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد سيف الدين محمود عبد هللا31671122411017096

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد علي حسين نايل31681122411017098

كلية التمريض/جامعة بابل676.0096.57اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد علي محمود صالح31691122411017099

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد قاسم احمد حسين31701122411017104

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى حيدر فليح ناصر31711122411017113

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى صباح فريد عبد الحميد31721122411017115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0467.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى صفاء يونس محمد31731122411017116

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0086.29اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم محمد هاشم31741122411017119

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى فاضل داوود سلمان31751122411017121

كلية العلوم/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى نديم عبد الستار عبد الرزاق31761122411017125

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى يوسف علي حسين31771122411017126

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيمالك صالح فليفل عايد31781122411017127

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0094.71اعدادية تطوان للبنيناحيائيمنتظر جاسم عبد الهادي عبيدة31791122411017129

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية تطوان للبنيناحيائيمهند محمود عباس محمد31801122411017133

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف احمد خيري محمود31811122411017137

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف رائد مهدي ثجيل31821122411017138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية تطوان للبنيناحيائييوسف فاروق فؤاد طه31831122411017139

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيبشار عمار عزيز فيصل31841122411018005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحسام سالم محمد حمد31851122411018009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحسن مصطفى حازم احمد31861122411018010

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيزين العابدين عدي عبد الكاظم محمد31871122411018012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعبد العزيز طارق نزار مجيد31881122411018017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا احمد علي محيسن31891122411018018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبيد حمود31901122411018019

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم506.0072.29اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا علي ناجي سفاح31911122411018020

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبود حسن31921122411018021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيغيث عمار داود عفتان31931122411018025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمحمد حسين زيدان خضير31941122411018027

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمصطفى صادق صباح صالح31951122411018031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمهدي اسعد عثمان رسول31961122411018032

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0088.57اعدادية ذو النورين للبنيناحيائييحيى عبد الرحمن جاسم ابراهيم31971122411018034

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00اعدادية ذو النورين للبنيناحيائييزن سعد عبد الرضا مكي31981122411018035

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائياحمد حارث شريور صيهود31991122411019001

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائياحمد عبد العباس لفته عذير32001122411019002
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائياحمد محمد عزال عبود32011122411019005

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيجعفر سعد علي صبر32021122411019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسن فراس كاظم شنشول32031122411019019

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية530.0075.71اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين اديب كشيش مرهج32041122411019020

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين ثائر حسن ظاهر32051122411019021

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين تالي32061122411019025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية554.0079.14اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحسين يعقوب علي حمد32071122411019031

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحمزه عصام حاكم حمزه32081122411019032

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيحيدر حسن مخيلف محيسن32091122411019033

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى378.0054.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيرضا هيثم فالح عبد الحسن32101122411019035

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0088.71اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيزين العابدين محمد عباس حسن32111122411019037

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسجاد حسام هاشم موسى32121122411019038

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسجاد صالح حسن تعيب32131122411019041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسجاد عماد جواد كاظم32141122411019044

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيسيف ميثم علي داخل32151122411019045

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعباس عبد هللا علي صبر32161122411019049

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعباس علي حسون جاسم32171122411019050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى609.0087.00اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد زكي طاهر32181122411019056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي تحسين علي داخل32191122411019060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي زياد طارق خورشيد32201122411019066

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيعلي قاسم كاظم رسن32211122411019074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيكاظم سعد علي صبر32221122411019080

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمحمد بهاء محمد حسين32231122411019090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى621.0088.71اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمحمد حسام ناجي علي32241122411019093

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم538.0076.86اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمصطفى جميل شمسي غايب32251122411019114

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمصطفى عمار طه عبد الرضا32261122411019118

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيمهيمن علي خلف جبار32271122411019123

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.6895.53اعدادية النهرين العلمية للبنيناحيائيياسر احمد عبد الرزاق خطاب32281122411019125

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل486.0069.43اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيابراهيم عماد طارق قاسم32291122411020002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائياحمد طالل صبحي خضير32301122411020009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائياحمد علي عودة فيصل32311122411020012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيبالل جاسم محمد مرزوك32321122411020021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0070.29اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيسجاد حسين حميد خلف32331122411020035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيسيف وليد حميد زيدان32341122411020036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيشاكر ضياء شاكر عبد الرسول32351122411020037

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيصهيب جالل محمود عبد هللا32361122411020038

كلية العلوم/جامعة النهرين602.0086.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيطه سلمان مصطفى سلمان32371122411020041

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل ياسين احمد32381122411020049

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا ريحان32391122411020052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا صبحي سعيد محمد32401122411020056
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قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا صدام جبار نايف32411122411020057

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين622.0088.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمود حسين32421122411020059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد المهيمن حسام ياسين خضير32431122411020061

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية456.0065.14اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعبد الوهاب محمود حسين ابراهيم32441122411020062

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعلي جاسم نجم عبيد32451122411020065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعلي حامد محمد هويدي32461122411020066

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعلي سعد عبود مطر32471122411020070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى511.0073.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيعمر عبد القادر عبد هللا اسماعيل32481122411020074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمحمد علي دواح عباس32491122411020089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمحمد منير غافل احمد32501122411020090

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0094.29اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمصطفى يحيى رشيد هذال32511122411020099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائيمعتز عبد الحميد خضير حسين32521122411020101

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية دمشق العلمية للبنيناحيائييوسف وسام جاسم محمد32531122411020106

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29الثانوية المعينية للبنيناحيائيحسن علي عويد جدوع32541122411021010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00الثانوية المعينية للبنيناحيائيحيدر شاكر احمد حسن32551122411021012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية650.0092.86الثانوية المعينية للبنيناحيائيعبد هللا كميل ماجد خضير32561122411021016

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة508.0072.57الثانوية المعينية للبنيناحيائيعمر رائد فخري حمزة32571122411021021

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية617.0088.14الثانوية المعينية للبنيناحيائيمحمد زياد علي حسن32581122411021026

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية645.0092.14الثانوية المعينية للبنيناحيائيمهند عماد عبود منصور32591122411021031

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيابراهيم عباس ابراهيم محمد32601122411022001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.0082.14اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد صالح احمد خليف32611122411022002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0064.14اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد عادل حميد مجيد32621122411022003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد مهند احمد كوكز32631122411022005

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيجعفر عدي محمد عبد االمير32641122411022010

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحارث حميد عبد محمد32651122411022011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى595.0085.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسين علي فضل دحام32661122411022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحكمت خوام كمون جاسم32671122411022017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم محارب32681122411022019

كلية االعالم/الجامعة العراقية539.0077.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيطيف فاضل عودة كريدي32691122411022025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد العزيز احمد كريم علي32701122411022029

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى650.0092.86اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد العزيز عمار عبد علي محمد32711122411022030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمود صالح32721122411022031

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي احمد كريم علي32731122411022034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي ثامر صبحي نوري32741122411022035

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0091.71اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد كاظم32751122411022036

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي ضياء محمد عبد هللا32761122411022037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي محمد خلف حسين32771122411022041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر507.0072.43اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي محمد عباس تهلوك32781122411022042

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية694.0099.14اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي مروان عبد هللا هاشم32791122411022043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0068.57اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيليث محمد كاظم هاشم32801122411022046
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قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد داود عبد هللا عيدان32811122411022049

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد رياض عبد هللا ادويج32821122411022050

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد سعدون روضان كاظم32831122411022052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد وهاب عبد االمير نوري32841122411022056

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسين محمود32851122411022062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمهدي صالح حتام صالح32861122411022065

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيياسر عماد عباس كاظم32871122411022069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائييوسف مهند علي جواد32881122411022072

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية458.0065.43اعدادية المعراج للبنيناحيائيأحمد علي حسن عبد32891122411023004

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0073.43اعدادية المعراج للبنيناحيائيأسماعيل مقدام قيس شاكر32901122411023007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية المعراج للبنيناحيائيابو الفضل رعد علي حمود32911122411023010

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية المعراج للبنيناحيائياسامة ميثاق عباس محمود32921122411023011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية المعراج للبنيناحيائيحسين جاسم محمد عبد الزهرة32931122411023016

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية المعراج للبنيناحيائيزيد قاسم علي راضي32941122411023026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية641.0091.57اعدادية المعراج للبنيناحيائيسجاد واثق محمود سعيد32951122411023028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية المعراج للبنيناحيائيعباس حمودي حمزة عبود32961122411023032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية المعراج للبنيناحيائيعباس فاضل عباس ربيع32971122411023033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي الكرار داخل عبد الخضر فريخ32981122411023038

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية المعراج للبنيناحيائيعمر عدي عبد الستار علي32991122411023045

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء465.0066.43اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد الباقر عالء حسن عباس33001122411023053

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد عيسى جبير عيسى33011122411023056

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى596.0085.14اعدادية المعراج للبنيناحيائيمصطفى سالم رضا رجب33021122411023060

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية المعراج للبنيناحيائيمقتدى صباح غازي محيسن33031122411023066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0094.00اعدادية المعراج للبنيناحيائيمنير حسن جاسم محمد33041122411023069

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية المعراج للبنيناحيائيياسر طه سلوم فرحان33051122411023070

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الروافد للبنيناحيائياوس فاضل حسين علي33061122411024006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية638.0091.14اعدادية الروافد للبنيناحيائيايمن عادل عبود عباس33071122411024007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية الروافد للبنيناحيائيايوب ثامر حسين محمد33081122411024008

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية الروافد للبنيناحيائيحامد قاسم حمد خضير33091122411024011

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت569.0081.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيسيف ناجي جواد احمد33101122411024017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد مطلب سليم33111122411024022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية527.0075.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد دلف حمود33121122411024023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الرحمن عاشور عبيد عويد33131122411024024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية477.0068.14اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا احمد ياسين سليم33141122411024028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبد عويد33151122411024029

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيعثمان حميد ابراهيم ياسين33161122411024033

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي حسين خليل ابراهيم33171122411024035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل480.0068.57اعدادية الروافد للبنيناحيائيعمر هاشم تركي عواد33181122411024037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيليث عدنان رجه عبد33191122411024041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد عامر صالح مهدي33201122411024043
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قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية الروافد للبنيناحيائيمصطفى خالد عبيد عداي33211122411024049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57اعدادية الروافد للبنيناحيائيمعن نجم عبد هللا خضير33221122411024051

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية الروافد للبنيناحيائيميمون كاظم حسين سعد33231122411024052

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى501.0071.57اعدادية الروافد للبنيناحيائييوسف وحيد فريد سعيد33241122411024056

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأمير حيدر ضاري مراد33251122411025001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0077.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد سعد نجم ربيع33261122411025010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد سعود احمد سالم33271122411025011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد عدي سليمان خضير33281122411025014

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد فاضل عبد هللا مخلف33291122411025016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد مشعان حامد هادي33301122411025017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياسامه محمد طالع زكري33311122411025019

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياالمين محمد محسن سدخان33321122411025023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامين عدنان نعمه سهيل33331122411025025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيايمن غالب عبود ضاحي33341122411025028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأيهم صباح عباس محمد33351122411025029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيبارق رعد فاضل حسين33361122411025030

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيبارق شامل علي حمزه33371122411025032

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة553.0079.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيثامر يونس ثامر محمد33381122411025034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحازم ياسين تركي عبد هللا33391122411025037

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحسين عامر عبد زيد حمزه33401122411025041

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0093.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحسين عامر هادي شلب33411122411025042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحيدر باسم هادي شلب33421122411025047

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحيدر علي كاظم حسين33431122411025049

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيخطاب جبار ابراهيم عبد هللا33441122411025052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0060.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيخطاب عدنان نصر سلمان33451122411025054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيداود حمزه حميد مزعل33461122411025055

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيرسول عماد جاسم خضير33471122411025057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزاهر عبد هللا مربط دخل33481122411025060

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزيد رحيم سعد جاسم33491122411025062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزين العابدين صالح خضير حميد33501122411025063

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزين العابدين ضياء سعيد حسين33511122411025064

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء567.0081.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسجاد خضر حسين جاسم33521122411025066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء576.0082.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسجاد عيسى صالح شرف33531122411025067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد العزيز صباح جاسم محمد33541122411025077

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا سعد عطيه حسن33551122411025083

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا سعد فاضل حمد33561122411025084

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد ابريهي33571122411025087

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعثمان ياسين خلف حريز33581122411025091

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعدنان قحطان جاسم كعيم33591122411025092

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية472.0067.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعدنان ماجد فليح حسن33601122411025093
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي احمد خضير ريحان33611122411025095

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي ستار علي خلف33621122411025098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0062.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي عباس انصيف جاسم33631122411025103

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي عالء حرب ثاني33641122411025104

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي عماد محمد سعيد33651122411025105

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية654.0093.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي ناظم علوان كاظم33661122411025110

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعمر عدنان علي سلمان33671122411025112

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية640.0091.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعمر محسن مردان ورود33681122411025114

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعيسى بكر حسن ابراهيم33691122411025117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيغيث رعد ساجت هاشم33701122411025118

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين558.0079.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيقيصر عالوي محمد رحال33711122411025123

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمازن قاسم خضير نجم33721122411025125

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0082.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد راضي مخيلف عسل33731122411025129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0062.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد رعد خليل ابراهيم33741122411025130

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد سليم عبد هللا هادي33751122411025132

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد صالح خميس لطيف33761122411025133

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمرتضى رعد مهدي عباس33771122411025141

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي جسام33781122411025144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى حيدر رعد عبد33791122411025145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى عياد عبد هللا حسون33801122411025147

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى مسعود داود سلمان33811122411025148

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمقتدى عدنان هادي حسن33821122411025150

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء566.0080.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيهادي عجيل حاتم علوان33831122411025153

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية563.0080.43اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيياسين حسين غبن فياض33841122411025154

كلية التمريض/جامعة ذي قار673.0096.14اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييعقوب ثامر عبد هللا عباس33851122411025156

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييوسف احمد عدنان خضير33861122411025158

كلية العلوم/جامعة االنبار599.0085.57اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييوسف هادي ساكت عاصي33871122411025161

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي جابر صالح عباس33881122411025165

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.0069.29اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى خميس احمد علوان33891122411025167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد صدام عدنان حسن33901122411028005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد محمد سلمان عليوي33911122411028006

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسجاد علي سلمان رجاء33921122411028020

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيسيف علي صباح غزال33931122411028023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيشعاب احمد كرجي سحاب33941122411028024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم احمد حمزة33951122411028029

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد هللا عمار ابراهيم عبيد33961122411028035

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي حامد عباس عبد هللا33971122411028038

كلية اآلداب/الجامعة العراقية493.0070.43اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيغسان مقداد عبد محمد33981122411028041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمروان حاتم نصار حسين33991122411028047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي عبود34001122411029008
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هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعمر خضير طه فياض34011122411029010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائياكرم رياض كريم هاشم34021122411030004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيبالل ستار حاتم علي34031122411030006

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين ثائر صاحب محمد جواد34041122411030009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0073.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحيدر عادل حميد هادي34051122411030013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد كاظم محسن رويضي34061122411030022

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعباس زياد عبد المجيد عبد الكريم34071122411030026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0073.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد السالم احمد حميد شالل34081122411030028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي صباح شعالن شالل34091122411030037

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي عقيل قاسم زباله34101122411030039

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي محمد حربي عبيد34111122411030041

كلية الزراعة/جامعة كربالء424.0060.57اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعمر ماجد محسن حمزه34121122411030043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحسن رعد محسن حمزه34131122411030049

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد فاضل حسن سلمان34141122411030056

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد مجيد حميد حسين34151122411030057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى عدنان خالد حسن34161122411030066

قسم التقنيات الكهربائية-التخصصات الهندسية/المعهد التقني القرنة/الجامعة التقنية الجنوبية533.0076.14اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمهتدى محمد فالح حسين34171122411030072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86اعدادية الحكيم للبنيناحيائيميثم مهند حسين فيصل34181122411030073

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية الحكيم للبنيناحيائييوسف محمد نجم كريم34191122411030079

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29اعدادية البلد االمين للبنيناحيائياحمد عماد علي ابراهيم34201122411031003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى589.0084.14اعدادية البلد االمين للبنيناحيائياسامة علي مهدي عبد هللا34211122411031006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0091.86اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيانس تحرير زين كاطع34221122411031007

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة508.0072.57اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيسيف خالد جاسم محمد34231122411031014

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعبد هللا فراس غازي حاتم34241122411031021

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعمر احمد محمد علي34251122411031023

التخصصات االدارية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية534.0076.29اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيغيث عبد القادر نوري فشاخ34261122411031025

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمحمد عماد عبد هللا حمد34271122411031026

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية582.0083.14اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمصطفى وليد ثامر اسماعيل34281122411031028

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية البلد االمين للبنيناحيائييعقوب يونس لطيف علي34291122411031030

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0082.00اعدادية البلد االمين للبنيناحيائييونس حسين علي كركوش34301122411031031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية الرضوان للبنيناحيائيخطاب عامر جواد كاظم34311122411032009

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية الرضوان للبنيناحيائيسيف قيس شياع هاشم34321122411032010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد الرحمن عائد دهش عنيان34331122411032013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة551.0078.71اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا حسن خليف34341122411032014

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد الملك حامد جياد عبد34351122411032018

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء587.0083.86اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمصطفى منعم حميد كركز34361122411032026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية االبتكار للبنيناحيائياحمد عدنان محمد صالح34371122411033002

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية االبتكار للبنيناحيائياحمد عالوي رعيد ساري34381122411033003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء591.0084.43اعدادية االبتكار للبنيناحيائيحسين سعد حسين مغير34391122411033011

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية656.0093.71اعدادية االبتكار للبنيناحيائيحسين علي حسين عجيد34401122411033014
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0063.71اعدادية االبتكار للبنيناحيائيحيدر احمد نجم عبيد34411122411033017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت441.0063.00اعدادية االبتكار للبنيناحيائيصالح حسن عبيس مكي34421122411033023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعبد الرقيب حاتم علي راشد34431122411033024

كلية علوم البحار/جامعة البصرة440.0062.86اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعبد الستار اسامة عواد سالم34441122411033025

كلية التمريض/جامعة كربالء677.0096.71اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعبد هللا عايد محيسن غانم34451122411033026

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى614.0087.71اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعلي حسين عبيد نايف34461122411033029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0060.43اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمبارك عز الدين صبار كاظم34471122411033033

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0089.00اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمحمد عدنان صالح جاسم34481122411033038

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية628.0089.71اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمرتضى نافع عبيد كاظم34491122411033040

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمصطفى رائد علي رعيد34501122411033042

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد الحسين مظلوم34511122411033043

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57اعدادية االبتكار للبنيناحيائيياسر خميس عبيد نايف34521122411033048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيابراهيم عبد الجبار يوسف عبد34531122411034002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياثير نوري عبد هللا علي34541122411034003

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياحمد ثامر كامل حسين34551122411034004

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيبارق نعمة عبد هللا ناهي34561122411034013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيبركات عمار كريم عبد الرضا34571122411034015

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى460.0065.71اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيسيف فاخر جياد عايد34581122411034026

كلية اآلداب/جامعة سامراء441.0063.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الحميد شاكر حميد عبد هللا34591122411034034

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الخالق فرج محمود زيدان34601122411034035

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية653.0093.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا احمد مصطاف مطلك34611122411034043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء610.0087.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا محسن جار هللا غضيب34621122411034045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0064.57اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعمار رياض جار هللا مشوح34631122411034052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى458.0065.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعمار عماد عجاج عايد34641122411034053

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى631.0090.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيقتيبة يوسف خميس نجم34651122411034057

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0090.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمالك مطلك فرحان حسن34661122411034058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد تركي محمد عساف34671122411034059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد علي ناجي علي34681122411034064

كلية العلوم/جامعة بابل586.0083.71اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمود باسم احمد ابراهيم34691122411034066

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمصطفى صالح هادي ساكت34701122411034074

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمصطفى والء ليلو عباس34711122411034075

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة665.0095.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيهمام حارث هادي صلبي34721122411034078

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائياحمد عامر دلف خضير34731122411035002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيامجد وليد غفوري حسن34741122411035005

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيايهاب عدي شالل صالح34751122411035006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيرسول جميل حسن عاصي34761122411035011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة546.0078.00ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا نزار عبد هللا حديد34771122411035020

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية573.0081.86ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيمحمد فرحان جاسم فرحان34781122411035030

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0070.14ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيمحمد مهدي عبيد صالح34791122411035032

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائيمروان وليد حمد فارس34801122411035035
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائييوسف احمد سبتي محمد34811122411035039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية احباب المصطفى للبنيناحيائييوسف عالء كاظم عباس34821122411035040

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل565.0080.71اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم متعب34831122411036001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار527.0075.29اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيادم علوان رحيم حواس34841122411036009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612.0087.43اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيبشير عبد هللا عبد ياس34851122411036014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيحسين ثائر حمد عناد34861122411036019

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0083.43اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيحمزه هيثم سعدون خضير34871122411036023

كلية التربية األساسية/جامعة بابل516.0073.71اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيرسول عبد حميد فندي34881122411036026

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيرياض حسن عيفان فندي34891122411036027

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية624.0089.14اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيسجاد حسن علي عبد هللا34901122411036030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0089.29اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيصدام ياسين خضير شطب34911122411036031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيعبد السالم اسماعيل عبد المحسن خضير34921122411036036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عامر عبد علي حسين34931122411036045

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيعلي سعد احمد بخيت34941122411036051

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيعمر عيسى هاشم نوفل34951122411036055

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيليث زهير ابراهيم متعب34961122411036058

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيمحمد ثامر عالوي مطلك34971122411036061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الجوالن العلمية للبنيناحيائيوليد غالي حمزه حميد34981122411036080

كلية الطب/جامعة بغداد706.36100.91الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد سعد منذر جاسم34991122411038001

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.4499.06الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياحمد علي سعد سكران احمد35001122411038002

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.8086.97الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائياسماعيل احمد ابراهيم كيطان35011122411038003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.2079.60الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامجد علي نعمة محمد35021122411038005

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.4898.78الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامير حسين حقي حسين35031122411038006

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.5671.65الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامير علي عبد االمير علوان35041122411038007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.5695.79الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيامين قحطان هاشم عبد المطلب35051122411038008

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.1284.45الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيايهم محمد حسين اكريم35061122411038009

كلية الطب/جامعة بغداد707.92101.13الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحازم حيدر حازم فرحان35071122411038012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل698.7699.82الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحازم فائز جالل كاظم35081122411038013

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية615.0087.86الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحذيفة تمام حسين علي35091122411038015

كلية الطب/الجامعة المستنصرية706.00100.86الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسن مهند هادي بدر35101122411038016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.4891.21الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين خالد حميد خلف35111122411038017

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.7295.82الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين صفاء عباس محسن35121122411038018

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.3292.76الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحسين محمد عمار محمد سليم35131122411038019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.64100.38الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر علي كاظم قاسم35141122411038020

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.6098.80الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيحيدر مصطفى كامل مجيد35151122411038021

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.4098.63الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيطه سامر سيف الدين بهاء الدين35161122411038023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.2096.17الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعباس بسام عباس حسين35171122411038024

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.4092.49الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد العزيز لؤي صبحي فليح35181122411038026

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية675.6096.51الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعبد هللا مظفر حسين علي35191122411038027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم637.5291.07الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي حسنين احمد خليل35201122411038030
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قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.4475.49الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي سامر محمد جابر35211122411038031

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.2499.18الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي قاسم حمودي شخير35221122411038034

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.2898.47الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي منقذ فاضل نصيف35231122411038035

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0497.43الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيعلي نزار محمد حسن35241122411038036

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين648.3692.62الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيكرار حيدر موسى صافي35251122411038038

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.2895.90الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيكرار رائد مرتضى هادي35261122411038039

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.5689.08الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيليث نبراس محمد مهدي35271122411038040

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.9290.27الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمؤمل عباس علي حسن35281122411038041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.9297.42الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمؤمل مالك عريبي باهض35291122411038042

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.6497.09الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمؤمن كيالن هاشم مصطفى35301122411038043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.7275.82الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد المنتظر حسام كاظم ضمد35311122411038044

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية647.5292.50الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد حسين عزيز محمود35321122411038045

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.5283.65الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد سامي عبد الحميد كاظم35331122411038046

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية626.0889.44الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد مروان حسن ناجي35341122411038047

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.9299.56الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد مهدي اشرف مهدي ابراهيم35351122411038048

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0495.43الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد مهدي وميض ضياء الدين جواد35361122411038049

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة النهرين657.6093.94الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمد نصر علي مزاحم35371122411038050

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.3696.48الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمحمود بشار عبد الستار عبد الجبار35381122411038051

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.8498.98الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمرتضى حكمت سعيد خضير35391122411038052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.6496.81الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمرتضى موفق عكش عجيل35401122411038053

كلية الطب/جامعة بغداد708.84101.26الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى رائد نعيم هوين35411122411038054

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.5288.93الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمصطفى علي صاحب عبد35421122411038055

كلية الطب/جامعة النهرين705.84100.83الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيمنتظر احمد عبد االله فرحان35431122411038056

كلية الطب/جامعة تكريت695.3699.34الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيهمام قاسم هاتف عبود35441122411038060

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0092.43الكرخ للبنين-ثانوية كلية بغداداحيائيياسر حيدر محسن حمزة35451122411038061

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيابراهيم علي حسين رحيمه35461122411041006

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد رسول راضي عبد35471122411041009

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد سالم عباس حسين35481122411041010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيالحسن عمار عبد الهادي عباس35491122411041016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامير خالد جاسم خلف35501122411041019

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيامير رواء فؤاد سلمان35511122411041020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيباقر باسم جعفر محمد حسن35521122411041023

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيباقر قاسم خريبط طاهر35531122411041024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسن جمال هادي حسين35541122411041025

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق سعود عزيز35551122411041026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسنين محمد عبد الرضا كاظم35561122411041031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين احمد سعدي هادي35571122411041032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين حيدر رحيم حامد35581122411041034

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين خالد كريم سيد35591122411041035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين شامل عبد الكاظم ثعبان35601122411041037
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قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين عباس رسن صالح35611122411041038

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين عبد الستار فاضل عبد الهادي35621122411041039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين علي رحيم ناموس35631122411041040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين غني يوسف ثجيل35641122411041042

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحيدر اسامه احمد زعنون35651122411041046

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحيدر عقيل جلود جويعد35661122411041048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيزين العابدين احمد عبد حمادي35671122411041058

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيزين العابدين سعد مزهر مانع35681122411041060

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0084.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسجاد اكرم سليم جاسم35691122411041061

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسجاد محمد والي عبد35701122411041066

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيشمس الدين سالم احمد درويش35711122411041067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيشهاب احمد شهاب حمد35721122411041068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيصالح عبد االمير صالح صادق35731122411041069

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيضياء عالء عبد الحميد محمد حسن35741122411041070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيطه حازم ابراهيم عيسى35751122411041071

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيطه عمار جبار لفته35761122411041072

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد القادر علي جبار سهيل35771122411041078

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد عبد الحسن35781122411041081

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0080.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا سعد شاكر محمود35791122411041083

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0073.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا علي عباس ياس35801122411041085

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0088.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا علي فرحان رستم35811122411041086

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد المهيمن قتيبة مجيد نوري35821122411041091

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعثمان ضياء حسين حسن35831122411041094

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعقيل حيدر عبد الصاحب عبد الحسين35841122411041095

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي اسعد عبد العزيز زوير35851122411041096

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي السجاد غسان عدنان عمران35861122411041098

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي خليل احمد حمدي35871122411041105

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية650.0092.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي رضا فاضل عباس عبد زيد35881122411041106

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة644.0092.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي صفاء حامد فرحان35891122411041108

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي صالح عبد الحمزه كاطع35901122411041109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي ضياء حنون مزعل35911122411041110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى581.0083.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي عدي عبد الزهرة عيسى35921122411041113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي عقيل حمدان مطر35931122411041114

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0074.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي مؤيد رحيم حسين35941122411041116

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي مؤيد شاكر حنيش35951122411041117

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي ناصر قاسم حبيب35961122411041119

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعمار رعد صالح مكطوف35971122411041120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعون عبد الكريم قاسم محمد35981122411041122

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمؤمل عصام قاسم حسن35991122411041128

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت587.0083.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد ايسر احسان احمد حسون36001122411041137
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد جاسم خضير بريج36011122411041139

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الزهرة نعمه36021122411041141

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد حسين خالد صبيح عبد الرضا36031122411041142

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد رائد محمد علي شهيد36041122411041146

كلية طب االسنان/جامعة كربالء692.0098.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد رحيم حسين شمه36051122411041147

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد زاهر ثامر فليح36061122411041148

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد عدي يعقوب يوسف36071122411041151

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد مؤيد رحيم عصفور36081122411041155

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمرتضى حقي اسماعيل ابراهيم36091122411041160

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمرتضى فريد حسين علي36101122411041162

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى احمد ناصر مجبل36111122411041163

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة471.0067.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى حسن كريم حسن36121122411041164

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية483.0069.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمنتظر حسين خزعل حسون36131122411041173

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمنير ميثم نجم عبد هللا36141122411041174

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمهند محمد هاشم محمد36151122411041175

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائينذير كاظم حنون عبد36161122411041179

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0093.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيوسام اياد ياسين عباس36171122411041183

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيياسر ثائر فاضل كامل36181122411041184

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.0094.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيياسر محمود ناجي مسعود36191122411041186

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0083.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييحيى معد اسماعيل عبد الحسين36201122411041187

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف احمد عبد العباس حنون36211122411041188

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف امين عجيل داود36221122411041189

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف خالد عبد الجبار حبيب36231122411041191

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين657.0093.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف علي ضياء عبد الستار36241122411041194

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف محمد رحيم محسن36251122411041195

كلية الطب/جامعة بغداد710.52101.50ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم عقيل حسن رشيد36261122411042002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم ليث حمدان جبوري36271122411042003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.5698.22ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم محمد فائق جمعة36281122411042004

كلية اللغات/جامعة بغداد598.8885.55ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم مزهر مهدي صالح36291122411042005

كلية التمريض/جامعة ذي قار671.0495.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائياحمد خلدون جمال عبد الجليل36301122411042006

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0895.73ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائياحمد نجم عبد شهوبي36311122411042008

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.9696.28ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيامير عادل عبد هللا عباس36321122411042010

كلية الطب/جامعة بغداد708.04101.15ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيامين عالء جبار كاظم36331122411042012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.8082.69ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحذيفة محمد حسن جدوع36341122411042013

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين648.6892.67ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسن احمد قاسم عناد36351122411042014

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.7296.39ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحيدر امجد محمد علي باقر36361122411042017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.4075.20ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحيدر فؤاد محسن عباس36371122411042018

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.7298.25ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيطه ضياء عادل مصطفى36381122411042022

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى654.6493.52ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيظرار جمال مهدي خلف36391122411042023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد الحكيم هيثم شهاب احمد36401122411042024

196 من 91صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.2095.31ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد الخالق محمد عاصي جياد36411122411042025

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية647.4492.49ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عقيل طه جاسم36421122411042026

كلية الطب/جامعة بغداد710.76101.54ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد مهدي اعبيد36431122411042028

كلية العلوم/جامعة النهرين606.8886.70ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا قيس جميل غالم36441122411042029

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.3297.05ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعز الدين عمر سعيد حسون36451122411042031

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت584.7683.54ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي احمد مظهر رؤوف اسماعيل36461122411042032

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.4484.21ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي انمار عباس علوان36471122411042033

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد627.8889.70ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي ظافر جبار صاحب36481122411042036

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.1294.16ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمد نزار خضير36491122411042038

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى583.1683.31ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي محمود حسن هادي36501122411042039

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي وضاح خيري محمد صالح36511122411042040

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل538.0076.86ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيغيث محمد شكر حمود36521122411042041

كلية الطب/الجامعة العراقية700.88100.13ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيفضل هللا وميض عبد الهادي عبد االمير36531122411042043

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.7295.82ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد احمد سامي مانع36541122411042045

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد655.9693.71ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد اميل فاروق صالح36551122411042046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.3297.62ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد سيف الدين خلف مهدي36561122411042048

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0499.29ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد عقيل محمود محمد علي36571122411042049

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمود علي سامي صالح36581122411042050

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية621.6488.81ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمرتضى محمد كريم علي36591122411042051

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.8898.41ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى احمد عبد القادر احمد36601122411042052

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية557.2079.60ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى كمال مشاري عبد هللا36611122411042054

كلية الصيدلة/جامعة تكريت689.3698.48ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد جبار خماط36621122411042055

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمصطفى محمد غضبان الياس36631122411042056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد627.3289.62ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيهمام مجيد نافع قدوري36641122411042057

قسم المنشأت الهيدروليكية-كلية الهندسة/جامعة القاسم الخضراء514.0073.43ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيوسيم حازم محمد سعيد احمد36651122411042059

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.6089.51ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيياسر عمار محمد سعد36661122411042060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.6497.66ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيياسر يعرب قحطان محمد36671122411042061

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.2894.33ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائييوسف خلدون عبد القهار عبد الجبار36681122411042063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائييوسف محمد نجم عبد هللا36691122411042064

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية السيوطي للبنيناحيائياحمد ميثاق هالل زويد36701122411046005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية السيوطي للبنيناحيائيالحارث عبود صالح عطيه36711122411046006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيبسام حكمت نايل غناوي36721122411046008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيبسام زيد خلف عبد هللا36731122411046009

كلية العلوم/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية السيوطي للبنيناحيائيجمال عدنان ناجي علوان36741122411046012

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية السيوطي للبنيناحيائيحسن غالي محمد حسن36751122411046014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل512.0073.14اعدادية السيوطي للبنيناحيائيحيدر عدنان صايل عاكول36761122411046016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيرائد حميد لهمود ساجت36771122411046017

كلية التمريض/جامعة تكريت671.0095.86اعدادية السيوطي للبنيناحيائيرسول قاسم حاتم حميد36781122411046018

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيسيف سعد احمد علوان36791122411046020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة453.0064.71اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعدنان حسن عدنان هارون36801122411046030
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعدنان محمود طالع زكري36811122411046031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت514.0073.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعلي فاضل محسن علي36821122411046032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعلي محمد نعمه حواس36831122411046034

قسم الكهروميكانيكية-كلية الهندسة/جامعة سامراء559.0079.86اعدادية السيوطي للبنيناحيائيفراس مجبل عبد ضيدان36841122411046036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمحمد سمير احمد علوان36851122411046040

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمحمد صادق نجم علوان36861122411046041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمحمد مشتاق فرج عبد36871122411046044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر535.0076.43اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمصطفى خضير ساهي جاري36881122411046047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمصطفى كامل احمد عجيل36891122411046048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية473.0067.57اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمهند حسام مطر زويد36901122411046050

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمهند خضير ساهي جاري36911122411046051

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية السيوطي للبنيناحيائيهيثم هارون ضيقم علي36921122411046053

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0096.29اعدادية السيوطي للبنيناحيائيوعد خضير نعمان حسن36931122411046054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية664.0094.86اعدادية السيوطي للبنيناحيائييعقوب كاظم نعمه حواس36941122411046056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية السيوطي للبنيناحيائييوسف علي ضبع عيدان36951122411046058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية السيوطي للبنيناحيائييوسف موسى علي حسين36961122411046060

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيايالف اكرم محمد حسين36971122411047007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيجاسم حسين جاسم حمادي36981122411047009

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0082.14ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيحسين صفاء خضير عباس36991122411047011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا صادق عباس37001122411047013

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيزين العابدين علي حسين عليوي37011122411047019

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى561.0080.14ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين كحيط عبد هللا37021122411047025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعبد هللا احمد مظهر نايف37031122411047027

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعلي الرضا محمد كاظم لفته37041122411047030

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0087.43ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعلي امير سويل رسن37051122411047031

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعلي حسين سعيد حسين37061122411047032

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني كربالء/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيفاتح يحيى عبيد محمد37071122411047037

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت572.0081.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد خالد جليل حمد37081122411049007

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة/جامعة المثنى614.0087.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد سامي فاضل حسين37091122411049008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد علي شاكر عبد االئمه37101122411049014

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد فاضل حسين ظاهر37111122411049015

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525.2475.03ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيبكر ابراهيم عازم احمد37121122411049029

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين جواد كاظم رخيص37131122411049035

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية635.0090.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين علي جواد حسين37141122411049038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين علي مطشر بهار37151122411049039

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين مجيد قطر عبيد37161122411049041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيرضا حسين خضير ثابت37171122411049049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيرياض هيثم علي حسين37181122411049050

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد رعد جبار عبد الساده37191122411049053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد فاضل كاظم عريبي37201122411049054

196 من 93صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد محمد خليل اسماعيل37211122411049055

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد منير ستار جبر37221122411049057

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسالم اسماعيل خليل عباس37231122411049060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسالم رافع حسين علي37241122411049061

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسيف علي سامي داود37251122411049062

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0061.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسيف علي نعمان كاظم37261122411049063

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيطه احمد خضير حسان37271122411049064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0468.01ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعباس حسين حميد علوان37281122411049067

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية463.0066.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعباس حيدر علي سعود37291122411049068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد الرحمن اسامه حمد رزيج37301122411049071

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا اركان جبار عبد الكاظم37311122411049075

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا حيدر داود سلمان37321122411049077

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا ماجد رزوقي سلمان37331122411049079

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية536.0076.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعبد هللا ماجد سوادي ناصر37341122411049080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين37351122411049083

كلية التمريض/جامعة كربالء676.0096.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي فراس طالب هاشم37361122411049087

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي منير حسن رضا37371122411049092

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيكرار حسين خزعل رحيمه37381122411049093

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمجتبى مظفر سعيد داود37391122411049104

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء659.0094.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد المصطفى سعد كريم فارس37401122411049105

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن عبود شناوه37411122411049110

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد محمود عبد هللا كاطع37421122411049118

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمرتضى مصطفى عدنان جبوري37431122411049128

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد481.0068.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمصطفى جمال عبود سهيل37441122411049132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.4076.20ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمنتظر راشد غياض عبود37451122411049137

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيهمام رياض محمد يسر37461122411049142

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيوسام حسين جاسم حسب هللا37471122411049143

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية533.0076.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيياسر عامر كاطع حيال37481122411049145

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائييوسف شكر فاروق محمود37491122411049152

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية البراق للبنيناحيائيعبد هللا عدنان خضر جدوع37501122411055007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء588.0084.00ثانوية البراق للبنيناحيائيوليد خالد خضر جدوع37511122411055014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائياحمد ضياء حسان عبود37521122411056001

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد580.0082.86ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائياحمد عادل شعالن غازي37531122411056002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائياحمد عباس لعيبي وداعة37541122411056003

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيامير اسماعيل علي عبؤد37551122411056005

كلية التمريض/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيحسن حيدر نصيف مال37561122411056007

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيحسن سعد اسماعيل وداعة37571122411056008

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيحيدر محمد عبد الرضا علوان37581122411056010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيسيف صالح هادي شاكر37591122411056011

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيعبد الرحمن عامر حميد متعب37601122411056012
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيعبد هللا صباح كامل داود37611122411056013

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيعلي حيدر نهاد عبد الحسين37621122411056015

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيعلي راسل سعدون شوني37631122411056016

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيعلي ياسين بدر ياسين37641122411056017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيمصطفى عباس فاضل حسن37651122411056018

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى611.0087.29ثانوية صدى المعرفة للمتفوقيناحيائيوضاح احمد حميد مجيد37661122411056020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيعمر عمار عبد اللطيف احمد37671122413001006

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائياحمد عدنان محمود رشيد37681122413004002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيحسين علي الويح اجحيل37691122413004005

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيسجاد يوسف عبد الخالق فرج37701122413004013

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم محمود مهدي37711122413005001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0075.29ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الوهاب خليل37721122413005002

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيباقر نافل جبار عبد37731122413005004

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيحيدر فالح راضي محمد37741122413005005

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن امجد صبري محمد37751122413005008

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.04100.01ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد داود طاهر37761122413005009

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعبد هللا باسم احمد فهد37771122413005010

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت643.0091.86ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعلي عدي زهير خضر37781122413005014

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيعلي قاسم شياع علي37791122413005016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم كامل جبر37801122413005019

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيمحمدعبد هللا احمد رفعت حمد37811122413005020

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت635.0090.71ثانوية االقصى األهلية للبنيناحيائيمصطفى عمار محمد محي37821122413005021

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيابراهيم خالد جمال حسين37831122413006001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائياحمد حسين كاظم قاسم37841122413006003

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيذو الفقار محمد كامل عباس37851122413006006

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية441.0063.00ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعلي حميد عبد محمد37861122413006007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعلي نعمه محمد نجم37871122413006008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0070.29ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعمار شهاب احمد جيجان37881122413006009

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعمر محمد حمادي جاسم37891122413006011

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيكامل محمد كامل عباس37901122413006012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد صالح محمد37911122413006014

كلية التمريض/جامعة تلعفر669.0095.57ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسين علي راهي جاسم37921122413007005

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيطه احمد موفق مناف37931122413007007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن طه حامد خلف37941122413007008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد جميل عبد المجيد37951122413007010

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي احمد واصف غالب37961122413007012

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيكرم حاتم كريم سلمان37971122413007015

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا فراس رضا حميد37981122413007017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق حبيب عبد هللا37991122413007018

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية614.0087.71ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمرتضى صالح مهدي حسن38001122413007019
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيهمام مواهب جميل رشيد38011122413007021

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائييحيى فراس عباس محسن38021122413007023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0088.14ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائييوسف احمد صالح خضير38031122413007024

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية تطوان األهلية للبنيناحيائيطه بالل عبد هللا حسين38041122413009001

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيجاسم صباح جاسم يوسف38051122413011005

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0079.00ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس فالح حسن طرطوش38061122413011008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0073.00ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد هللا عبادة38071122413011013

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء جواد كاظم38081122413011015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيميثاق طالب كاظم علي38091122413011019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي عادل عثمان حسين38101122413013004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد صالح احمد38111122413013010

كلية اللغات/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية نوارس العراق االهلية للبنيناحيائيياسر واثق جواد كاظم38121122413015006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية نوارس العراق االهلية للبنيناحيائييوسف ماهر فزع علي38131122413015007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر ضعيف عويد38141122413016002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيبهاء سعدي حمادي حسن38151122413016004

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيذو الفقار محمد ابراهيم علوان38161122413016006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسامر احمد عيسى جواد38171122413016008

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0084.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي صفاء حسين عباس38181122413016014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عدنان دحام38191122413016018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمدعلي وميض ناصر كاظم38201122413016021

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمنتظر رياض حسان جبار38211122413016023

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف امير صادق عباس38221122413016025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيايهاب خميس حمدي بخيت38231122415004003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية العال المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي حمد محسن38241122415004035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائياحمد ثائر حسين حريز38251122415005004

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعلي ميثم حسن علي38261122415005025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيقتيبه يوسف علي مرعي38271122415005027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيسيف الدين حسين كريم حاوي38281122415009014

قسم تقنيات ادارة المواد-التخصصات االدارية/المعهد التقني الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية456.0065.14ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيعبد القادر سلمان حمد سلمان38291122415009016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيعلي ياس خضر عباس38301122415009023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن خالد صبيح عبد الرضا38311122415009025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية465.0066.43ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيهمام رياض حامد روضان38321122415009031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيكرار عبد الرحمن كاظم خميس38331122415010004

كلية الزراعة/جامعة الكوفة420.0060.00ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيماهر عبد االمير جمعه جبر38341122415010005

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمثنى نوري عبد هللا علي38351122415010006

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائياحمد هادي صبار دهش38361122417001002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة502.0071.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائياسامه موسى جراد عطيه38371122417001003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيانس ماجد عبد صالح38381122417001005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيحسام محمد امين شعالن38391122417001009

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيعبد السالم محمد عباس عبود38401122417001018
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0087.57ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيعبد العزيز باسم جلوب محسن38411122417001019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيعبد هللا ستار خلف خنجر38421122417001022

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيعبد هللا محمد مجيد محسن38431122417001023

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة504.0072.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيمصطفى جبار ابراهيم صالح38441122417001030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيياسر يونس سلمان خيال38451122417001036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0066.71ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيياسين حبيب مجيد شامي38461122417001037

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية المربد المختلطةاحيائيبكر عبيد عكله عبد38471122417002008

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية المربد المختلطةاحيائيشاهين محمود خالد محمد38481122417002012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء525.0075.00ثانوية المربد المختلطةاحيائيعبد الرحمن سامي عبيد احمد38491122417002016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية المربد المختلطةاحيائيمحمد زهير دحام ناصر38501122417002026

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيحسين مصلح حمد عبد هللا38511122417004004

كلية االعالم/الجامعة العراقية536.0076.57ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيسيف صدام عبد الرحمن مجيد38521122417004006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى439.0062.71ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيطارق نعمه خرباط زبار38531122417004007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيعلي حميد خلف غنام38541122417004009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيمحمد مزاحم عبد هللا غثوان38551122417004012

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيسجاد فراس فالح عبيد38561122417005004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيمنير حازم جاسم عبد هللا38571122417005008

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0082.71ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائياحمد سعدون نايف حسن38581122417007002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيبشار عبد الجبار حمود عيفان38591122417007006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيرزين عامر محسن سلمان38601122417007007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية648.0092.57اعدادية سلمان المحمدي المختلطةاحيائياثير عدي جبار جواد38611122417008001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةاحيائيسجاد نبيل عبد زبار38621122417008006

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت521.0074.43اعدادية سلمان المحمدي المختلطةاحيائيفهد قصي جبار جواد38631122417008009

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية سلمان المحمدي المختلطةاحيائيمعاذ عماد رحيم مصحب38641122417008010

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيحسين حاتم ستار جابر38651122417010003

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية634.0090.57ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيعبد هللا منير عبد هللا فاضل38661122417010013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيعمار ياسر خضير عبد هللا38671122417010018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيغيث رائد عباس علوان38681122417010019

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية ابي تراب المختلطةاحيائياحمد حسين خضير علي38691122417013001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0060.00ثانوية ابي تراب المختلطةاحيائيجعفر محمد دحام حسين38701122417013003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى451.0064.43ثانوية ابي تراب المختلطةاحيائيعبد المهيمن رياض فخري جمل38711122417013007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية ابي تراب المختلطةاحيائيعلي عبود عواد دليمي38721122417013008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57ثانوية الصمود المختلطةاحيائيمحمد سلمان ذياب احميد38731122417017008

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0094.29ثانوية الصمود المختلطةاحيائيمحمد نصيف جاسم محمد38741122417017011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29الخارجيوناحيائياحمد عدي احمد هاشم38751122418001012

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14الخارجيوناحيائيامير محمد مجيد مهدي38761122418001034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57الخارجيوناحيائيزياد احسان هادي عبيد38771122418001081

كلية علوم البحار/جامعة البصرة560.0080.00الخارجيوناحيائيعبدهللا محمد حسن سهيل38781122418001118

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57الخارجيوناحيائيعلي حمزه عزيز جبار38791122418001130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71الخارجيوناحيائيعلي ضياء عزيز كاظم38801122418001135
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كلية اآلداب/جامعة بغداد538.0076.86الخارجيوناحيائيعلي محمد ابراهيم علي38811122418001141

التخصصات الهندسية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية451.0064.43الخارجيوناحيائيمحمد بكر احمد عطيوي38821122418001164

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43الخارجيوناحيائيمحمود علي حسين عطشان38831122418001187

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0079.14الخارجيوناحيائيمعاذ عبدالرحمن عبد رميض38841122418001204

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية647.0092.43الخارجيوناحيائيمهند حسن طلب ياسر38851122418001210

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم529.0075.57ثانوية العزة للبناتاحيائياديان جميل فرحان صالح38861122422001002

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية العزة للبناتاحيائيبلسم ضياء محمد زهراوي38871122422001005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم وليد ابراهيم38881122422001007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك حسن علي حمزة38891122422001008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية العزة للبناتاحيائيتمارا امجد علي عبد38901122422001009

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية653.0093.29ثانوية العزة للبناتاحيائيحوراء قحطان لطيف تايه38911122422001010

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية العزة للبناتاحيائيرباب جاسم محمد عذوبي38921122422001012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى599.0085.57ثانوية العزة للبناتاحيائيرفل حيدر نوار حسين38931122422001015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية العزة للبناتاحيائيرفل عمار اياد جواد38941122422001016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية العزة للبناتاحيائيرقية جاسم محمد عذوبي38951122422001017

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية العزة للبناتاحيائيريام علي جواد حمزة38961122422001019

كلية اللغات/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية العزة للبناتاحيائيريم صباح حسن خضير38971122422001020

كلية اآلداب/الجامعة العراقية497.0071.00ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء واثق مهدي حسيب38981122422001028

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صدام حسين عيدان38991122422001036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم621.0088.71ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه حسن فيصل عليوي39001122422001038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه رحيم عزيز عباس39011122422001039

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم احمد صالح مهدي39021122422001043

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية659.0094.14ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم احمد غني حميد39031122422001044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم سالم شريده باتول39041122422001045

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم منير صكب اغضيب39051122422001046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية العزة للبناتاحيائينبا عبد الخالق حسين علوان39061122422001048

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0093.43ثانوية العزة للبناتاحيائينباء حسن علي حمزة39071122422001049

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية العزة للبناتاحيائيهدى مثنى جمعة علي39081122422001051

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية العزة للبناتاحيائييمام سداد مذكور عبد الصاحب39091122422001053

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيابتهال مخلص مهدي كاظم39101122422003001

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيافنان ابراهيم لطيف علي39111122422003005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائياالء ثامر مهدي صالح39121122422003006

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيايه سعد عبد المحسن اسماعيل39131122422003009

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيبسملة حميد خضير علي39141122422003012

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.0092.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيتبارك حسام عبد الحافظ وحيد39151122422003013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية596.0085.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيجنة ضياء محمد قاسم39161122422003017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد630.0090.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيحمدية اسعد احمد محمد39171122422003019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575.0082.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيخديجه محمد عبد حمد39181122422003020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيدعاء عدنان حسين عبد هللا39191122422003022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيديار غازي فزع فرحان39201122422003023
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيراوية حميد جواد كاظم39211122422003026

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرحمة بشير جاسم حمادي39221122422003027

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرحمه عادل مهدي محمد39231122422003028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد592.0084.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرسل سعد هادي رضا39241122422003029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرسل سلطان حامد طعان39251122422003030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيرقيه فوزي عباس حسون39261122422003031

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيروان وائل حسون حداوي39271122422003033

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت485.0069.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيريام ضياء سبع سلمان39281122422003034

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيسالي عالء سعدون محمد39291122422003044

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية671.0095.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيسبأ خالد حميد حمودي39301122422003045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية472.0067.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيشهد مخلص خضير عباس39311122422003050

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيطيبة صديق محمد اسماعيل39321122422003053

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيعائشه فوزي عباس حسون39331122422003056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد586.0083.71ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيغدير ثائر عباس رمضان39341122422003059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532.0076.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيكوثر سعد محسن علي39351122422003069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمروة قاسم كمر مهاوش39361122422003071

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمريم احمد خضير حمزة39371122422003072

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمريم سعدون علي خلف39381122422003076

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمريم محمد رهيف محسن39391122422003077

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمالك انس سليمان يوسف39401122422003080

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية410.0058.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمالك فارس علي محمد39411122422003081

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمنتهى ماجد صفر محمد رضا39421122422003083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار527.0075.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيمينا معمر حسان جواد39431122422003087

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور بهاء الدين عبد االمير حسن39441122422003090

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور ردام اسماعيل مرعي39451122422003091

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور عامر علي مرهج39461122422003092

كلية العلوم/جامعة بغداد670.0095.71ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور عمار عبد الرحمن رمضان39471122422003095

كلية العلوم/جامعة النهرين612.0087.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور فتحي يوسف عباس39481122422003096

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0083.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينور محمد منصور حسين39491122422003097

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائينورة ناظم عبادس صاحب39501122422003098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيهيا مصعب عبد الكريم حمود39511122422003100

كلية التمريض/جامعة تكريت648.0092.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيوالء بهاء حسين عواد39521122422003101

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائييسر احمد عبد االمير وهاب39531122422003102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14اعدادية االصيل للبناتاحيائيايه حيدر عبد االئمه شمخي39541122422005010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل555.0079.29اعدادية االصيل للبناتاحيائيبيان محمد عباس شندل39551122422005014

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14اعدادية االصيل للبناتاحيائيحنين صبري سعدون صبري39561122422005017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية االصيل للبناتاحيائيحوراء خالد جبر علي39571122422005019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية االصيل للبناتاحيائيدينا محمد شوكت عبد علي39581122422005024

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيرسل حسن حمود حسن39591122422005026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية االصيل للبناتاحيائيرشا انور كاظم مجيد39601122422005027
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية االصيل للبناتاحيائيرقيه امير عبد الرحمن لعيبي39611122422005030

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين552.0078.86اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد الحسن ياسر39621122422005041

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب قيس ابراهيم رحيم39631122422005042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب محمد حميد هاشم39641122422005043

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيساره حسن رهيف كزار39651122422005045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية االصيل للبناتاحيائيسكينه كاظم جبر هالل39661122422005048

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى596.0085.14اعدادية االصيل للبناتاحيائيشيرين محمد ابراهيم جاسم39671122422005050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيضحى سعد عباس عبد هللا39681122422005051

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية404.0057.71اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالوي كاظم رمضان39691122422005060

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمه رائد وليد نواف39701122422005061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمه سالم مدلول حمود39711122422005063

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمه فؤاد كاظم هاتف39721122422005064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيكوثر حسين محمد علي عبد الحسين39731122422005066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية االصيل للبناتاحيائيلبنى رياض حبيب ناصر39741122422005067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم طالل سالم علوان39751122422005070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم ليث مالح بجاي39761122422005071

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم ماجد حميد شايع39771122422005072

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيمالك مازن محمد مايع39781122422005076

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم519.0074.14اعدادية االصيل للبناتاحيائيمهجه محمود عبد هللا محمد39791122422005078

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية االصيل للبناتاحيائيمينا شوكت عبد الواحد مجمان39801122422005080

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة534.0076.29اعدادية االصيل للبناتاحيائينبا حيدر عبد الرزاق علي39811122422005082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية االصيل للبناتاحيائينبأ عبد االمير حسن محمد39821122422005083

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية االصيل للبناتاحيائينرجس اركان فالح حسن39831122422005084

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية االصيل للبناتاحيائينرجس راضي جبار شريف39841122422005085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43اعدادية االصيل للبناتاحيائيهديل محمد عبيد حسين39851122422005090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية االصيل للبناتاحيائيوفاء قاسم خماط محمد39861122422005091

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائياريام نايف عبد العباس نايف39871122422006002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيازهار ناصر عبد الحسن جبر39881122422006003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائياالء رياض سليم كريم39891122422006011

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيايات علي محمود علي39901122422006017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0064.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيايه قحطان عدنان رشيد39911122422006026

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0075.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيبنين عادل موسى سماري39921122422006033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيبنين لؤي محمد علوان39931122422006037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى380.0054.29اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك اثير مسلم حسين39941122422006040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك كاظم دفار عبيد39951122422006045

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين684.0097.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيتبارك مصطفى غانم حريجه39961122422006046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى488.0069.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيحنين ماجد كاظم عطيه39971122422006048

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيحوراء احمد مدلول مطرود39981122422006050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيحوراء حسين حسن علي39991122422006051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيختام رعد سعدي عبد40001122422006054
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيدانيه احمد صافي رسن40011122422006057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيدينا احمد امين حميد40021122422006058

كلية التمريض/جامعة الموصل658.0094.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرتاج محمد جاسم شالكه40031122422006059

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0072.86اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرشا جواد كاظم جندور40041122422006064

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرغد فاروق فؤاد حسين40051122422006065

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية601.0085.86اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد حبيب40061122422006067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرقيه علي لقمان جبوري40071122422006070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيرقيه ماجد عبد الحسن شكبان40081122422006072

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء حسين حمادي جاسم40091122422006075

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزهراء علي فنجان عداي40101122422006079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب الحوراء احمد محسن عبد علي40111122422006087

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب رعد حمودي شتران40121122422006089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا محيسن40131122422006092

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين564.0080.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب عماد عيدان راضي40141122422006094

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيزينب هاشم محمد محيسن40151122422006097

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0093.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيساره أسر خليل محي40161122422006100

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيساره كاظم شناوه عبد40171122422006102

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيسبأ حسين رضا حسين40181122422006103

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشمس الشموس طالب جعفر اسماعيل40191122422006105

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيشيرين ابراهيم محمد عوض40201122422006108

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم518.0074.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيضحى شوقي سمير حسين40211122422006109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيعذراء فالح علي حسين40221122422006114

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيعال سعد عبد الكريم علوان40231122422006117

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه اصغر احمد جعفر40241122422006122

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه حسين درعم كريم40251122422006125

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه خالد محمود عباس40261122422006126

كلية اآلداب/الجامعة العراقية532.0076.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه سرمد امين مهدي40271122422006128

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه علي رحيمه حسان40281122422006131

كلية التمريض/جامعة ميسان661.0094.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيفاطمه محمد اسماعيل خضير40291122422006132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيكوثر خالف عاتي عبد الحسين40301122422006138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيلبنى خالد خلف جابر40311122422006140

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمائدة محمد هاشم محمد40321122422006143

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمروه عباس فاضل صالح40331122422006146

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم ابراهيم جواد جعفر40341122422006147

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية438.0062.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم عباس فاضل عباس40351122422006151

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمريم محمد عبد الرضا كاظم40361122422006156

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0068.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيموج هشام صفاء الدين مسلم40371122422006159

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيمينه ثمين صبري عبد40381122422006161

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية468.0066.86اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينبأ علي عبد االمير عبد الحسن40391122422006167

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور الهدى حسن علي محمد40401122422006169
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل558.0079.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور الهدى رافد عبود جابر40411122422006170

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى493.0070.43اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور حسين عبد االمير رهيف40421122422006173

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور عبد االمير شهاب احمد40431122422006174

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينور علي محيسن جحيل40441122422006176

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0078.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينورا حسين علي حسن40451122422006179

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين659.0094.14اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائينوره صباح عبد الواحد جعفر40461122422006181

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيهدى محمد هادي ناصر40471122422006186

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية االمل العلمية للبناتاحيائيود عالء عيسى عبد40481122422006187

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائياسراء صباح صالح مهدي40491122422007002

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائياالء عادل عبد هللا حسون40501122422007004

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيامنه حيدر علي عباس40511122422007005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيبراء علي نصيف جاسم40521122422007012

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين664.0094.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيبنين باسم عبود سابط40531122422007013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيبنين محمد قاسم هاشم40541122422007014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0071.71ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيتبارك محمد جاسم مانع40551122422007016

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيتهاني سجاد حسان عبيس40561122422007017

كلية التمريض/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيحوراء عبد هللا نعيم جابر40571122422007021

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيدانية قاسم سامي خلف40581122422007022

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيرسل محمد ابراهيم صالح40591122422007024

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيروان جواد عباس جواد40601122422007029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد699.0099.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيرينات جاسم حمادي سلمان40611122422007030

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيريناس محمد مهدي شامار40621122422007031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء احمد حاتم سهيل40631122422007032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء حسين شالل جاسم40641122422007035

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء صفاء جمعه خلف40651122422007036

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية647.0092.43ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء محمد احمد محمد موسى40661122422007040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم633.0090.43ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزهراء وليد عبد سلمان40671122422007041

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين681.6097.37ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزينب احسان محمد كشاش40681122422007043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الهادي فاضل40691122422007046

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0095.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيزينة قصي احمد صبحي40701122422007048

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيساره فراس محمود محمد40711122422007051

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيساره ياسر ثامر هادي40721122422007052

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيسرى فراس محمود محمد40731122422007055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم650.0092.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيسليل محمد مكي حسين40741122422007056

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيصابرين محمد نجيب عبدة40751122422007058

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيعال عبد العزيز احمد جدوع40761122422007061

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0083.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيفاطمة احمد رجب حسين40771122422007065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيفاطمة حسين محمد حميد40781122422007068

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيكوثر ليث محمد مصطفى40791122422007073

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0096.43ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيماري محمد زيدان خلف40801122422007074
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيماريه ازهر ستار علي40811122422007075

كلية التمريض/جامعة تكريت655.0093.57ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم اسامه علي حسين40821122422007077

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية676.0096.57ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم جواد زهير جواد40831122422007078

قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية-الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية498.0071.14ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم حسين علوان جلوي40841122422007079

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.0099.71ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمريم محمد كاظم نايف40851122422007082

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمالك بهاء عبد هللا محمد40861122422007083

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0093.57ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمالك عمار كريم رضا40871122422007084

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمينا عدي عادل فيصل40881122422007085

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0072.86ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائينرجس انور ناجي محمد جواد40891122422007088

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيهبه احمد اسماعيل خضير40901122422007094

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.84100.26ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآيات طه خضير عبد40911122422008001

كلية القانون/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياالء ياسين علي حسين40921122422008008

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياوراس خلدون سلمان علي40931122422008012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايالف علي عبد حسين40941122422008014

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه احمد محسن خلف40951122422008016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0069.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه حسين علي جاسم40961122422008017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه عبد فهد صالح40971122422008018

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين563.0080.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه عثمان حسن سلمان40981122422008019

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت539.0077.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه عدنان احمد رداس40991122422008020

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه ياسين طه جواد41001122422008024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك حافظ احمد فهد41011122422008031

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0088.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك نعمه ابراهيم مصلح41021122422008037

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيجمانه عبد اللطيف عريبي مهدي41031122422008039

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيحفصه عادل كريم حمد41041122422008041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيحوراء حيدر شهاب سالم41051122422008044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0073.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيخلود ستار جبار جسام41061122422008046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيداليا عامر حمزه فارس41071122422008047

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرسل خالد كعيبر خالد41081122422008054

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرسل سالم احمد حسن41091122422008055

كلية التمريض/جامعة بغداد675.2496.46ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرسل فاضل راضي عناد41101122422008056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرفل علي راشد طامي41111122422008057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية445.0063.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرفيده محمد سلمان داود41121122422008059

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرقيه فالح حسن حمزه41131122422008061

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية-كلية هندسة المواد/جامعة بابل634.0090.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيروى هاشم ربيع علوان41141122422008064

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيريهام ياسين طه جواد41151122422008065

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزبيده وليد نايف محمد41161122422008066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزهراء حارث محسن جياد41171122422008067

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزهراء داود سلمان محمد41181122422008068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.1297.73ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب زيد فاضل حماد41191122422008070

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية668.0095.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينه طالب اسماعيل زيدان41201122422008071
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.92100.85ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيساره حسيب علي عبد الحسن41211122422008073

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيساره سعد عبيد لفته41221122422008074

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.9298.70ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيساره عباس محمد ياس41231122422008076

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسالي سيف عصام عبد الهادي41241122422008078

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد632.2890.33ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسما عبد الرزاق جبار حسين41251122422008081

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.3698.05ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسما نذير حاجم فرحان41261122422008082

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسماء رعد هوبي ارزوقي41271122422008083

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.8872.98ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسندس ظافر عبد االمير حامد41281122422008084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسهيله عالء عباس خضير41291122422008085

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية459.0065.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشجن مقداد حسن حربي41301122422008086

كلية العلوم/جامعة النهرين609.0087.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشروق وليد رحيم عبد41311122422008087

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشلير شوان سيروان محمد رشيد41321122422008088

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشمس احمد ابراهيم احمد41331122422008089

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية585.0083.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشمس عباس فاضل محمد41341122422008090

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشهد احمد عبد حمادي41351122422008091

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم613.0887.58ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيصبيحه خضير كاظم ظاهر41361122422008093

كلية اللغات/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه احمد لطيف راشد41371122422008096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه خالد سليمان حسن41381122422008098

كلية العلوم/جامعة النهرين662.0094.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه عمر عداي مصلح41391122422008101

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.1296.73ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه يحيى مجيد عبد41401122422008102

كلية التمريض/جامعة تكريت641.2891.61ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفاطمه سمير صالح ابراهيم41411122422008110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0084.14ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفاطمه عالء ياس احمد41421122422008111

كلية العلوم/جامعة بغداد614.7287.82ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفاطمه هيثم محمد حسين41431122422008113

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيقطر الندى احمد خضير كمر41441122422008115

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.8898.84ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيليان طارق هشام محمد41451122422008116

كلية الطب/جامعة بغداد707.84101.12ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيلينا عالء نعيم مكطوف41461122422008117

كلية الطب/جامعة بغداد712.68101.81ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيماريه حسين فاضل ذيب41471122422008118

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم عمار محسن نجم41481122422008123

كلية العلوم/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم غالب حسن رشيد41491122422008124

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649.0092.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم محمد سعيد رشيد41501122422008125

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى527.0075.29ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنى علي نغيمش نجم41511122422008131

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0070.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنى منير رحيم سليمان41521122422008132

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيميسم ابراهيم محمود سلوم41531122422008133

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك550.0078.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيناز ساالر كمال محمد امين41541122422008134

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينبا اسعد عجيل حمادي41551122422008135

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.9695.14ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور الباري سيف الدين محمد صالح41561122422008139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور الهدى فيصل مفيد شريف41571122422008140

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور سعدون محمد احمد41581122422008142

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية474.0067.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينورا صباح كمر كليب41591122422008143

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينوره عماد عيسى محمد41601122422008144
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينوره ياسين حامد محمد41611122422008145

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهاجر يوسف فرحان شراد41621122422008147

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهبه عمار حسين احمد41631122422008148

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهند رائد نجم عبد هللا41641122422008152

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيابرار هادي حمد عباس41651122422009002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياحالم خليل حسين علوان41661122422009003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى555.0079.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياستبرق منتصر كريم هذال41671122422009004

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياسماء وليد علي سعيد41681122422009006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0090.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياية حيدر عاصم اسود41691122422009009

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيايه محمد عبد هللا عباس41701122422009013

كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك حيدر علي محسن41711122422009017

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيدينا رياض عبيد سلمان41721122422009024

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرشا فرج جياد عبد هللا41731122422009028

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرفيده احمد ابراهيم محمد41741122422009030

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرقيه ستار محمد علوان41751122422009031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرنا ابراهيم خضر حسن41761122422009032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرنده ابراهيم حسين علي41771122422009033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيروان عامر علي حسين41781122422009035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء محمد ماجد فرحان41791122422009038

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين545.0077.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينب حسين عبد الرزاق جاسم41801122422009039

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينه يحيى خضير خلف41811122422009041

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيساره محمد طه حسين41821122422009044

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسجى ابراهيم خضير حسن41831122422009048

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة ديالى643.0091.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسمر كريم داود سالم41841122422009051

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشيماء عيسى كاظم شحاذه41851122422009057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيصفا ثائر عبد الحميد علي41861122422009061

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيضحى وهاب رزاق خضير41871122422009063

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيطيبه رياض صالح علوان41881122422009064

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0063.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعائشه قحطان صبار عباس41891122422009069

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه طاهر حمد هللا صايل41901122422009074

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء652.0093.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه فخري جاسم اسود41911122422009075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمروه فالح حاجم مجباس41921122422009080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمريم مناف عبد هللا صبري41931122422009082

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمناجات ريسان ثامر حميد41941122422009085

كلية العلوم/جامعة النهرين651.0093.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنار عدنان عبود علوان41951122422009086

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنى خالد علي محمد41961122422009087

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمينه باسم كريم ابراهيم41971122422009091

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينبا عدي اسماعيل علي41981122422009093

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينهى كريم داود سالم41991122422009095

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور احمد كريم ابراهيم42001122422009097
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قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور صباح عطيه حسون42011122422009098

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهبه صباح احمد عبد42021122422009103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية الجمهورية للبناتاحيائييقين صباح جسام محمد42031122422009107

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية رقية للبناتاحيائيأروى حيدر عبود جبر42041122422010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية رقية للبناتاحيائيآيه خضر نده حسون42051122422010002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد601.0085.86اعدادية رقية للبناتاحيائياروى اسماعيل عبد مطر42061122422010004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29اعدادية رقية للبناتاحيائياميمه عمر هادي صالح42071122422010005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية رقية للبناتاحيائيرهام احمد حسين مخلف42081122422010012

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية658.0094.00اعدادية رقية للبناتاحيائيزينب فراس علي خضير42091122422010018

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0093.14اعدادية رقية للبناتاحيائيزينه بالل احمد حمود42101122422010019

كلية العلوم/جامعة بغداد650.0092.86اعدادية رقية للبناتاحيائيشهد علي طعمه حمد42111122422010024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29اعدادية رقية للبناتاحيائيشهد محمد عبيد داود42121122422010025

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية رقية للبناتاحيائيصفا احمد عيدان جاسم42131122422010026

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية رقية للبناتاحيائيعال سعيد السيد محمود42141122422010029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية رقية للبناتاحيائيعال محمد خضير علي42151122422010030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية رقية للبناتاحيائيلبنى مازن سفر رشيد42161122422010035

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية رقية للبناتاحيائيمالك عبد اللطيف خضير عباس42171122422010038

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية رقية للبناتاحيائينور عمر هادي صالح42181122422010043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية رقية للبناتاحيائياية احمد غافل اذعار42191122422010047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية االمال للبناتاحيائياسماء عقيل خضير فرج42201122422011001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية االمال للبناتاحيائياماني نعمان عبد هللا عزاوي42211122422011002

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية االمال للبناتاحيائيامل سعد طالك مطلك42221122422011003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية االمال للبناتاحيائيامنه سالم عداي عسل42231122422011004

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية االمال للبناتاحيائيامنه فالح عبد هللا ياس42241122422011006

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية االمال للبناتاحيائياميمه عادل عبد سلمان42251122422011007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية االمال للبناتاحيائيايالف محمد عبد سطام42261122422011010

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية االمال للبناتاحيائيايه صفاء احمد هالل42271122422011012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية االمال للبناتاحيائيايه مشتاق خميس عبيد42281122422011015

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية االمال للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن صالح عطية42291122422011021

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0074.57اعدادية االمال للبناتاحيائيتبارك مال هللا محيسن هكور42301122422011022

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة554.0079.14اعدادية االمال للبناتاحيائيتقى تمام جالل داود42311122422011023

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0095.43اعدادية االمال للبناتاحيائيدانيه طارق محمد نوري عارف42321122422011030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية االمال للبناتاحيائيدعاء حكيم جلوب كاظم42331122422011031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0066.57اعدادية االمال للبناتاحيائيدينا عبد هللا خضير حسن42341122422011032

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية االمال للبناتاحيائيرؤى اياد راضي علي42351122422011033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية االمال للبناتاحيائيرحمه نهاد صالح حسن42361122422011036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية486.0069.43اعدادية االمال للبناتاحيائيرغد احمد طه سلمان42371122422011037

كلية العلوم/جامعة االنبار566.0080.86اعدادية االمال للبناتاحيائيرفل عمر كاظم احمد42381122422011040

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية االمال للبناتاحيائيرنا احمد مجيد محمد42391122422011044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية االمال للبناتاحيائيرويدة كمال الدين غزال سكران42401122422011045
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قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء زياد مبدر علي42411122422011051

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية االمال للبناتاحيائيسبا احمد علي حمد42421122422011059

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43اعدادية االمال للبناتاحيائيسبا هشام طه عبد هللا42431122422011061

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية االمال للبناتاحيائيسجى طه نوري عبد الستار42441122422011062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية االمال للبناتاحيائيسجى يونس علي روضان42451122422011063

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء645.0092.14اعدادية االمال للبناتاحيائيسفانه سلمان حسين محمد42461122422011065

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية االمال للبناتاحيائيشكران محمد احمد طه42471122422011070

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبة عادل ياس خضير42481122422011078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبة علي دحام فرحان42491122422011079

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبة ياسين عباس علي42501122422011081

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه اسماعيل مطر سرهيد42511122422011082

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية االمال للبناتاحيائيفاطمة الزهراء معد عبد المجيد علوان42521122422011087

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية االمال للبناتاحيائيقمر مشتاق طلب غائب42531122422011090

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية االمال للبناتاحيائيلميس عامر محسن ضيدان42541122422011091

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية661.0094.43اعدادية االمال للبناتاحيائيمروج عماد عباس جاسم42551122422011095

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية االمال للبناتاحيائيمنار ماجد شالل عقرة42561122422011101

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00اعدادية االمال للبناتاحيائيمها ابراهيم فاضل حسين42571122422011104

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية693.0099.00اعدادية االمال للبناتاحيائيميسم نائل حكمت سلمان42581122422011105

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية االمال للبناتاحيائيمينه عدي خضر عباس42591122422011108

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00اعدادية االمال للبناتاحيائينبا صالح لطيف جاسم42601122422011110

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية االمال للبناتاحيائينور احمد عبد الرحمن علي42611122422011113

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية االمال للبناتاحيائينور محمد علي عايد42621122422011117

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0092.00اعدادية االمال للبناتاحيائينوره ابراهيم طه سرحان42631122422011118

كلية طب االسنان/جامعة االنبار692.0098.86اعدادية االمال للبناتاحيائيهبة هللا قتيبه عبد الحي محمد سعيد42641122422011120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه علي حسين فهد42651122422011121

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد647.0092.43اعدادية االمال للبناتاحيائييسر مثنى عبد هللا محمود42661122422011126

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية التقى للبناتاحيائياديان معتز جاسم محمد42671122422012001

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية التقى للبناتاحيائياضواء احمد حليم عبد الجليل42681122422012003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية التقى للبناتاحيائيامنه محمد عبد الستار طه42691122422012007

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية التقى للبناتاحيائيايه محمد عباس علوان42701122422012017

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى632.0090.29اعدادية التقى للبناتاحيائيبنين ستار جبار عبد42711122422012023

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية التقى للبناتاحيائيتاره رعد عبيد منيخ42721122422012024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية التقى للبناتاحيائيتبارك ثامر جبار وهيب42731122422012025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية التقى للبناتاحيائيتبارك ستار رضا عاشور42741122422012026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية التقى للبناتاحيائيتقى فارس عباس محمد42751122422012030

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء عامر عبد مهدي42761122422012033

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية التقى للبناتاحيائيداليا هيثم كاظم شاكر42771122422012035

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية التقى للبناتاحيائيديار رائد عباس جبر42781122422012037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية التقى للبناتاحيائيرقيه علي حسن ضمد42791122422012045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية التقى للبناتاحيائيرقيه فارس عباس محمد42801122422012046
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية التقى للبناتاحيائيرقيه قيس شكر محمود42811122422012047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية التقى للبناتاحيائيريام محمد عبد حسين42821122422012049

كلية العلوم/جامعة االنبار574.0082.00اعدادية التقى للبناتاحيائيريهام ثامر عزيز حسين42831122422012050

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء اسعد صبري يوسف42841122422012051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء حازم مجهول صغير42851122422012053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء زياد طارق رحيم42861122422012055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء ستار كاظم لطيف42871122422012056

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء قصي كاظم مهدي42881122422012059

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب اركان ياسين حسين42891122422012060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب حسن هادي شحاذه42901122422012061

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب سالم جبار عبد42911122422012065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب سالم قاسم خضير42921122422012066

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب صباح جاري كرمش42931122422012067

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية494.0070.57اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب عامر عزيز حسين42941122422012069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب نجم عبيد حسن42951122422012075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية التقى للبناتاحيائيزينة حيدر عوجه نهير42961122422012077

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد687.0098.14اعدادية التقى للبناتاحيائيساره صالح حسن داخل42971122422012079

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت650.0092.86اعدادية التقى للبناتاحيائيسما فراس علي حسين42981122422012085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية التقى للبناتاحيائيشمس حامد حسين سيد42991122422012088

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية التقى للبناتاحيائيشمس سامر محمود جبوري43001122422012089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29اعدادية التقى للبناتاحيائيشهد مهدي جداح باني43011122422012093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية التقى للبناتاحيائيشيرين يوسف عوف عبد الرحمن43021122422012094

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية التقى للبناتاحيائيطيبه ثائر محمد موسى43031122422012098

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0072.86اعدادية التقى للبناتاحيائيطيبه خالد احمد نهار43041122422012099

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية التقى للبناتاحيائيطيبه عماد عبد احمد43051122422012100

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية التقى للبناتاحيائيغدير اكرم ناجي حسن43061122422012106

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية التقى للبناتاحيائيغفران عادل عبد الجليل عبد43071122422012107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمه رعد محسن رسن43081122422012111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمه سعدون حنون ثجيل43091122422012112

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمه عصام مهدي عبد الرضا43101122422012114

كلية طب االسنان/جامعة بابل693.0099.00اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمه فرقد جواد عبد هللا43111122422012115

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم ثامر43121122422012117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0062.57اعدادية التقى للبناتاحيائيفرح فؤاد مطر حطحوط43131122422012121

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية التقى للبناتاحيائيكوثر عباس فاضل بيدي43141122422012124

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم جاسم محمد حسين43151122422012127

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم رحيم محمد سلمان43161122422012130

كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم سمير جليل جعفر43171122422012132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم لطيف فاضل كاظم43181122422012138

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم مسار صاحب راضي43191122422012139

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم مشتاق طالب شعيب43201122422012140
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.0097.29اعدادية التقى للبناتاحيائيمسره محمد ناجي وهيب43211122422012142

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية التقى للبناتاحيائيمالك دريد احمد ماجد43221122422012143

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية التقى للبناتاحيائيمنار خالد امين جوامير43231122422012144

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية التقى للبناتاحيائيموج خالد جبار عباس43241122422012146

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43اعدادية التقى للبناتاحيائيمينا نصر نوري خضير43251122422012147

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية التقى للبناتاحيائينور سعد احمد صالح43261122422012157

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى634.0090.57اعدادية البتول للبناتاحيائيأطياف عامر كامل كايم43271122422013001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل521.0074.43اعدادية البتول للبناتاحيائيأفياء وليد فائق عبد الرزاق43281122422013002

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين566.0080.86اعدادية البتول للبناتاحيائياثار فارس جواد مهدي43291122422013004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية البتول للبناتاحيائياسراء وليد سعود عليوي43301122422013006

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم567.0081.00اعدادية البتول للبناتاحيائياسماء عامر حلوب حساني43311122422013007

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار545.0077.86اعدادية البتول للبناتاحيائياطياف جاسم محمد جرص43321122422013009

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية البتول للبناتاحيائيافنان نمير محمد هاشم43331122422013011

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية البتول للبناتاحيائياالء محمد حسن نصيف43341122422013012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى589.0084.14اعدادية البتول للبناتاحيائيانفال عدي صالح محمد43351122422013014

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية البتول للبناتاحيائيايالف حسين علي جاسم43361122422013015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت482.0068.86اعدادية البتول للبناتاحيائيايالف عباس كاطع مداحر43371122422013016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية البتول للبناتاحيائيايالف علي محمود عبد هللا43381122422013017

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية البتول للبناتاحيائيايه صباح حميد عواد43391122422013022

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك عامر سلمان عبد هللا43401122422013029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك نهاد حمد مصطفى43411122422013031

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية البتول للبناتاحيائيتقى عدي زيد اسماعيل43421122422013033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية البتول للبناتاحيائيجنات امين ابراهيم حسين43431122422013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية البتول للبناتاحيائيحنان نصر عبد االمير عبد الكريم43441122422013039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية البتول للبناتاحيائيحنين بهاء منذر رديف43451122422013040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية البتول للبناتاحيائيحوراء حيدر معيوف مطرود43461122422013042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية البتول للبناتاحيائيخديجه علي حمد محسن43471122422013044

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية البتول للبناتاحيائيخديجه نبيل رشيد عبد الحميد43481122422013045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0064.86اعدادية البتول للبناتاحيائيداليا رائد صالح مطلك43491122422013046

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية663.0094.71اعدادية البتول للبناتاحيائيدانيه احمد حسين محمد43501122422013047

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية البتول للبناتاحيائيدانيه حاتم محمود صالح43511122422013048

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية البتول للبناتاحيائيرانيا مهند شالل عباس43521122422013050

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية630.0090.00اعدادية البتول للبناتاحيائيرحمه احمد محمود فرمان43531122422013051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0080.57اعدادية البتول للبناتاحيائيرفل حسين علي ويس43541122422013055

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00اعدادية البتول للبناتاحيائيرفل رعد لطيف مرهج43551122422013056

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية البتول للبناتاحيائيرقيه حامد يحيى علوان43561122422013058

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء اركان كامل غلفص43571122422013062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0071.57اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء محمد حبيب شالل43581122422013066

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء محمود راضي علي43591122422013067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب ياسين خضير حسين43601122422013069
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية البتول للبناتاحيائيساره فريد جاهد محسن43611122422013071

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86اعدادية البتول للبناتاحيائيسجى جالل عبد الستار يوسف43621122422013074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية البتول للبناتاحيائيسحر فارس عبد الرحمن جاسم43631122422013077

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية البتول للبناتاحيائيسمر وليد مدلول عرسان43641122422013079

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية622.0088.86اعدادية البتول للبناتاحيائيشهد وليد ياسين عيدان43651122422013083

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية البتول للبناتاحيائيصفا شهاب احمد محمود43661122422013086

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية البتول للبناتاحيائيضحى مثنى نفيل عبد هللا43671122422013087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية البتول للبناتاحيائيضحى نهاد راشد عبد هللا43681122422013088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية البتول للبناتاحيائيعذراء جاسم مهدي اسماعيل43691122422013093

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية البتول للبناتاحيائيغدير نبيل محمد عبد علي43701122422013095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه رافع هادي ابراهيم43711122422013102

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0083.71اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه علي حمد محسن43721122422013103

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه هيثم عبد الكريم الفي43731122422013107

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية البتول للبناتاحيائيفرح محمد نوري خماس43741122422013109

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية البتول للبناتاحيائيلينه ثاير خلف مهدي43751122422013112

كلية اللغات/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية البتول للبناتاحيائيماريا شاكر محمود حسين43761122422013113

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم507.0072.43اعدادية البتول للبناتاحيائيمديحه مهدي صالح عباس43771122422013114

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية البتول للبناتاحيائيمرح قيصر ضاري شهاب43781122422013115

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية البتول للبناتاحيائيمروه خالد محمود محسن43791122422013116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى397.0056.71اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم زكي واجد محي الدين43801122422013120

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم ليث اسد خضير43811122422013123

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم ماجد ناجي نجم43821122422013124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0072.71اعدادية البتول للبناتاحيائيملك اياد احمد حسين43831122422013127

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية البتول للبناتاحيائيموج احمد خليل سلطان43841122422013128

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية البتول للبناتاحيائيميريام رائد فوزي اسماعيل43851122422013129

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية البتول للبناتاحيائيميسره علي عيسى عبد هللا43861122422013130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية البتول للبناتاحيائيميالد احمد بشير درج43871122422013131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية البتول للبناتاحيائيندى عمار سامي ياسين43881122422013135

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية البتول للبناتاحيائينمارق محمود حسن جلوب43891122422013137

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية البتول للبناتاحيائينور سعد محسن صخي43901122422013139

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية البتول للبناتاحيائينور محمد هندي جاسم43911122422013141

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية البتول للبناتاحيائينور مهدي علي موسى43921122422013143

كلية التمريض/جامعة تلعفر637.0091.00اعدادية البتول للبناتاحيائينور نصير عبد الرزاق صالح43931122422013144

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية البتول للبناتاحيائيهاجر احمد منعم حميد43941122422013146

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية البتول للبناتاحيائيهاجر ذياب سرحان ذياب43951122422013147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية البتول للبناتاحيائيهبه عامر محمود حسن43961122422013149

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86اعدادية البتول للبناتاحيائيهبه عبد االمير محمود عرسان43971122422013150

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية البتول للبناتاحيائيهدى قحطان عدنان سعيد43981122422013152

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية598.0085.43اعدادية البتول للبناتاحيائيهدى محمود حمد مهاوش43991122422013153

كلية اآلداب/الجامعة العراقية505.0072.14اعدادية البتول للبناتاحيائيوديان احمد سلمان ابراهيم44001122422013156
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية البتول للبناتاحيائيوسق حمزه جبار حمد44011122422013158

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية البتول للبناتاحيائيوالء اسماعيل عثمان فرحان44021122422013159

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية البتول للبناتاحيائيصفا مصطفى عبد الحافظ محمد صالح44031122422013161

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيابرار حارث حميد حسون44041122422014001

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيامنه ليث وحيد كريم44051122422014006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0066.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايالف حميد فيصل رعد44061122422014011

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء643.0091.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه حمزه راشد حسين44071122422014013

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه صالح عبد الحسين شكر44081122422014015

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيايه طه احمد علي44091122422014016

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتارا مؤيد حسن علي44101122422014022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيداليا تحسين فاضل نعمه44111122422014031

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت483.0069.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدانيه سالم محمد عبد هللا44121122422014032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدانيه فاضل نوري شريف44131122422014033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدالل عمار نزار رشيد44141122422014036

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت477.0068.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدينا وليد احمد علي44151122422014040

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0082.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرانيا تحسين فاضل نعمه44161122422014041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه رياض عبد احمد44171122422014049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريانه طه شعالن حسن44181122422014057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء نصير دحام فزع44191122422014061

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم519.0074.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب اوميد مجيد علي اكبر44201122422014063

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة تحسين علي طاهر44211122422014067

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيشمس بالل فائق محمد44221122422014076

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصفا احمد غانم مسلم44231122422014078

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصفا عصام شكر محمود44241122422014081

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين563.0080.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه محمد عثمان محمد44251122422014084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0073.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعائشه صخي دحام صكبان44261122422014086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعسل علي باسم هاشم44271122422014089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغفران مثنى احمد داود44281122422014092

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0092.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه باسم عطيه علي44291122422014093

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية655.0093.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه علي خالد ابراهيم44301122422014094

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيكلثوم جمال مهدي محسن44311122422014096

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم ابراهيم خليل مهدي44321122422014100

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم صباح شعالن حسن44331122422014103

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم عماد حميد ابراهيم44341122422014105

كلية العلوم/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم موفق عالء الدين عبد المحسن44351122422014108

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار محمد علي فياض44361122422014112

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميمونه حميد حاجم دهيم44371122422014115

كلية العلوم/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين محمد جميل ربيع44381122422014117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0087.29اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينقاء احمد عبد المطلب حسون44391122422014121

كلية العلوم/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور حسين عبد االمير جميل44401122422014122
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور خالد كريم سعيد44411122422014124

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور محمد عبد خليل44421122422014125

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور مشتاق عدنان خزعل44431122422014126

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهاجر شهاب حسين احمد44441122422014128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0061.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه مصطفى رزوقي سلمان44451122422014129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0056.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى حسن فليح محسن44461122422014130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهديل حسين حسون احمد44471122422014131

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهناء محمد خضير حمادي44481122422014132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهند صباح عبد هللا خضير44491122422014133

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيودق زيدون اسامه توفيق44501122422014134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيورود توفيق مستوفي وادي44511122422014136

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين ناظم سعيد فياض44521122422014138

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل540.0077.14اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييمام احمد علي حسين44531122422014139

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائياساور خليل ابراهيم محمود44541122422015003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء راضي عامر محسن44551122422015005

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين672.0096.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايان وليد مهدي حمود44561122422015007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايالف محمد صابر علي احمد44571122422015009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايالف وليد خضر محمد44581122422015010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه خضير جاسم محمد44591122422015012

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين585.0083.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه رؤوف صالح مانع44601122422015013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبسمه علي حسين عبد الزهرة44611122422015018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك طلعت كامل شهاب44621122422015021

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك فراس خالد صالح44631122422015022

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0083.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتقي خالد احمد عمر44641122422015025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحوراء عالء عبد العزيز هاشم44651122422015027

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيخديجه سعد سليمان نجم44661122422015029

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانيه احمد رياض مهدي44671122422015031

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل لؤي مصلح حمد44681122422015037

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرنا غيث ناصر ابراهيم44691122422015040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروز اياد عمر احمد44701122422015042

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0088.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء صدام ياسين عبد44711122422015044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء محسن مهدي محسن44721122422015046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب احمد محسن هارون44731122422015047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب بشار مكي كاظم44741122422015048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب علي عبد عون لطيف44751122422015050

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0076.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب فاضل ابراهيم رحيم44761122422015051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيساره هيثم سالم عبد هللا44771122422015054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسرى علي حسين جنيد44781122422015058

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسمر بهاء الدين ناصر سعد44791122422015060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسمر سامر عبد الرزاق طه44801122422015061
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قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس عامر عبد الجبار محمد44811122422015064

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد اياد جباره رزوقي44821122422015066

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد ثامر فياض عبد علي44831122422015067

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه سعد محسن شهاب44841122422015071

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعلياء حسين علي حسين44851122422015075

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيغدير سلمان خصاف زوير44861122422015076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه محسن عامر محسن44871122422015085

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيكوثر ابراهيم جاسم محمد44881122422015088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم صالح محمود خضير44891122422015094

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0088.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم محمد حسين عطيه44901122422015096

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمسك حيدر صالح مهدي44911122422015098

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار هشام مطر فاضل44921122422015102

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمها مقداد علي حسين44931122422015103

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمها هشام احمد فرحان44941122422015104

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ مازن عبد الكريم عبد هللا44951122422015105

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ شاكر محمود محمد44961122422015106

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائينجالء عباس حمد خلف44971122422015107

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0064.57ثانوية العقيدة للبناتاحيائينقاء محمد عبد هللا حسين44981122422015109

كلية التمريض/جامعة تلعفر642.0091.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور الهدى محمد خضير عباس44991122422015112

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية640.0091.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر ياسين سلمان حبيب45001122422015115

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية567.0081.00ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهبه حسين حسون زغير45011122422015117

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهبه مثنى علي محمد45021122422015118

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهدى حكمت خضير عباس45031122422015119

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهناء احمد نجم عبد الخالق45041122422015122

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهند عادل فاضل ذيب45051122422015123

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسالم خالد محسن رشيد45061122422016001

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيامنه سعد محمود محمد45071122422016005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياميره صالح سامي جاسم45081122422016007

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه جالل عارف حبيب45091122422016009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه محمد حسن علي45101122422016010

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء باسم عبد هللا حسين45111122422016011

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0093.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء وسام طالب حمادي45121122422016012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبيداء ليث حسين مظهر45131122422016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك جبر ابراهيم عبد45141122422016014

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0088.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك رائد صاحب يوسف45151122422016015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد508.0072.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتقى احمد عبد هللا حميد45161122422016017

كلية العلوم/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتماره قصي حسين علي45171122422016019

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيجنات ستار جبار جسام45181122422016020

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيجهينه خالد محسن رشيد45191122422016021

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية678.0096.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرانيا خضر دلي عيسى45201122422016025
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كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة557.0079.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرانيه خالد جاسم محمد45211122422016026

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرغد ثامر احمد ابراهيم45221122422016028

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية536.0076.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرفل ايسر راسم محمد صالح45231122422016030

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقية صالح حسن علي45241122422016031

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقيه لؤي كاظم جياد45251122422016032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيريام صالح حسن حمد45261122422016035

كلية العلوم/جامعة النهرين601.0085.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهراء كامل عبيس نجم45271122422016037

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية634.0090.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزينب حسن عبد علي عبد الرضا45281122422016042

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسارة موسى محمود دلف45291122422016047

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره محمد عطيه عبيد45301122422016049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسرى وليد نعيم سهم45311122422016052

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسفانه انمار قحطان محمد45321122422016053

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسما ماجد عبد الرزاق جاسم45331122422016054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشهد علي خلف هتيمي45341122422016059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشهد محمد عبد جميل45351122422016060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه محمد علي حسين45361122422016065

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيغاده يعرب طالب كامل45371122422016069

كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0063.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمة فراس محمود مجة45381122422016072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عدي ضياء محمد علي45391122422016073

كلية العلوم/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفوز مازن مصعب طلب45401122422016076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم صباح حمد عواد45411122422016079

كلية طب الكندي/جامعة بغداد704.00100.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمنار عصام خالد خلف45421122422016090

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمياسر ثائر ياسر حسن45431122422016091

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيميس محمد عبيد صالح45441122422016092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينبا علي خلف هتيمي45451122422016095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور الهدى هشام عبود احمد45461122422016099

كلية اآلداب/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور جمال رديف احمد45471122422016100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيياسمين حامد كاظم سلمان45481122422016103

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأية ضياء رحيم جبار45491122422017001

كلية اللغات/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآيه زياد عطشان ميرخان45501122422017003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء علي رضا محسن45511122422017006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0079.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء ليث محسن بربش45521122422017007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيام البنين سعد داود سلمان45531122422017010

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين544.0077.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه منتصر قيس حامد45541122422017014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايات رضا عبد ابراهيم45551122422017017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياية رعد مهدي صالح45561122422017019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه ازهر جبار عبد االمير45571122422017020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0070.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه رائد خوام محسن45581122422017022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه صدام حسين كاظم45591122422017023

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية555.0079.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه عادل خلف العيبي45601122422017025
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه فراس جواد كاظم45611122422017028

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين568.0081.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه يونس خلف عداي45621122422017030

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبان حيدر علي مهدي45631122422017031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء نجم عبد الزهرة عبد علي45641122422017034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبلسم احمد بريهي حسين45651122422017036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين سعدي عباس عكله45661122422017039

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية665.0095.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين صالح مهدي مرهون45671122422017040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين علي جوده زبون45681122422017042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيثناء رائد مطشر نزال45691122422017052

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء اسماعيل شنان دشر45701122422017056

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين555.0079.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم ثويني دحام45711122422017058

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء عدنان منصور عبود45721122422017059

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء فراس كاظم حميدي45731122422017060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا احمد حسن خزعل45741122422017062

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدانيه واثق كاظم جواد45751122422017063

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدانيه رياض سلمان طعمه45761122422017064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤى عادل علي سريح45771122422017069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0076.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل سمير عاتي شناوة45781122422017072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرشا نبيل خضير حسن45791122422017073

كلية الطب/جامعة البصرة697.0099.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقية طاهر جبار خنجر45801122422017076

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية530.0075.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقية فالح نويلي جواد45811122422017077

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه فالح حسن رسن45821122422017080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء جعفر بدران اسماعيل45831122422017084

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية694.0099.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين محمد حسن45841122422017086

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء سعد حربي جواد45851122422017087

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ميثاق كاظم عذار45861122422017095

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب احمد رديني ماضي45871122422017097

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر ناصر زبون45881122422017099

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب علي شريده ياسين45891122422017106

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره حيدر ناصر حسين45901122422017111

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0092.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره علي حسين عبيد45911122422017113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره هاني سلمان علي45921122422017115

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى عبد االمير حميد عبد45931122422017118

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى عبد العباس سامي عبد العزيز45941122422017119

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية614.0087.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسماح صباح نوري خضير45951122422017123

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد علي عزيز عباس45961122422017128

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد قاسم ظاهر كاظم45971122422017129

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد يونس علي حمد45981122422017130

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى علي محمد صالح45991122422017133

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعذراء جعفر حسون موسى46001122422017140

196 من 115صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين668.0095.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير احمد فرج فليح46011122422017142

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغسق محمد نايف حسين46021122422017147

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عباس حبيب حمود46031122422017148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عصام عبيد حسون46041122422017154

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد613.0087.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه علي زاجي شناوه46051122422017155

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه كريم محمد قاسم46061122422017156

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرزاق اكريم46071122422017158

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه يونس سلطان خلف46081122422017161

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكوثر عبد الحسن ساجت صغير46091122422017164

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكوثر علي عبد الكريم عنبر46101122422017165

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين549.0078.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم اركان محمد صالح46111122422017171

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم صادق كاظم حسين46121122422017175

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم522.0074.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم ضياء جاسم محمد46131122422017177

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم530.0075.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم طه علي سالم46141122422017178

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0071.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عبد الساده رحيمه عبود46151122422017179

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0071.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم محمد صبحي عارف46161122422017185

كلية اللغات/جامعة بغداد590.0084.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمسار موسى محسن احمد46171122422017188

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار موفق ناجي غني46181122422017193

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0076.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمها نهاد محسن كالط46191122422017195

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيميار ثامر بابير خازي46201122422017197

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم633.0090.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ باهر شليج جبر46211122422017198

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحسن منشد46221122422017203

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى حسن جاسم عباس46231122422017207

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينورهان ثامر مجيد حمزه46241122422017211

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه خالد عبد الرضا وريوش46251122422017213

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيورود احمد ارحيم حسين46261122422017221

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيورود محمد رشيد عبد الحميد46271122422017223

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيأية أحمد فاهم جبار46281122422018001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيأية معمر بدري عبد46291122422018002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0085.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيابرار نعيم جاسم محمد46301122422018003

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيامنه عماد صالح كاظم46311122422018010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايه علي حسين علي46321122422018013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبراء باسم خليل يحيى46331122422018016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبراء محسن كاظم نايف46341122422018017

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبسمله احمد محمد حسين46351122422018018

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك رائد عبد الكريم محمود46361122422018021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك عالء حسين فاضل46371122422018022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيجمانه رضا عبد سالم46381122422018026

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدانيه سرمد فاضل مهدي46391122422018028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء مثنى عباس حمزه46401122422018031
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه راضي جواد كاظم46411122422018037

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه طه دعدوش حسن46421122422018038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0085.57ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم خضر عبد هللا46431122422018039

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0068.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد حمد46441122422018043

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء ماهر سعدون خوشي46451122422018046

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.0098.86ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء ميثاق صبيح خضر46461122422018047

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين عبد الحسن46471122422018048

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسهى عالء مجيد مهدي46481122422018057

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0082.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيشمس محمد جليل يوسف46491122422018059

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيصفا حيدر عباس موسى46501122422018063

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه اديب عاصي رشيد46511122422018065

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيعذراء محمد نوري جواد46521122422018067

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه عطيه عبد روضان46531122422018070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفرح محمد جبار عرمش46541122422018074

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم رائد ناصر حميد46551122422018078

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم علي فهد عبود46561122422018082

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.0099.14ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم مهند مرهون مجيد46571122422018086

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم يحيى خضير عبود46581122422018087

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمياده علي حسين علي46591122422018090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمينا عدنان جبار عالم46601122422018091

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينبهار محمد غبين ناصر46611122422018096

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى609.0087.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيندى عادل جاسم داود46621122422018097

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى593.0084.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور احمد حسين حسن46631122422018101

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0075.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى جمال ناصر محمد46641122422018102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور علي محسن ساجت46651122422018104

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور مهند عبد الرضا علي46661122422018106

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية الزهور للبناتاحيائياسماء فاروق محمد ندى46671122422019003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيرانيه محمود حسن شمام46681122422019009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيرقية عمار مظلوم حسين46691122422019010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الزهور للبناتاحيائيرقيه عامر عبد هللا حسين46701122422019011

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيرند ابراهيم محمد احمد46711122422019012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0071.43ثانوية الزهور للبناتاحيائيروان محمد كاظم عبيد46721122422019014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيشهالء احمد حسين رشيد46731122422019015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار585.0083.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيضحى محمد نومان عشوي46741122422019018

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيطيبة عباس حسين عبد الرحمن46751122422019019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0074.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيغسق عمر خالد عبد هللا46761122422019023

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية الزهور للبناتاحيائيقطر الندى علي شهاب احمد46771122422019024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية629.0089.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيماريا ثائر محمود احمد46781122422019025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيمروه جاسم محمد خلف46791122422019027

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم عامر عبيد عبد هللا46801122422019028
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم محمد عبد محمد46811122422019029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ سفيان طه خلف46821122422019030

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين567.0081.00ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ عبد القادر علي مراد46831122422019031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ عدنان محمد ظاهر46841122422019032

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ وليد حسن احمد46851122422019034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ عالء ناصر حسين46861122422019035

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0063.14ثانوية الزهور للبناتاحيائينورا حسام غازي حميد46871122422019040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0072.14ثانوية الزهور للبناتاحيائيوجدان احمد خضير سلوم46881122422019041

كلية التربية/الجامعة المستنصرية600.0085.71اعدادية هند للبناتاحيائيبلقيس عبد علي جاسم محمد46891122422020002

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل586.0083.71اعدادية هند للبناتاحيائيبنين نجم عبد هللا جبر46901122422020004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية هند للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد عيدان46911122422020006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية هند للبناتاحيائيتبارك حامد حسن علوش46921122422020007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية هند للبناتاحيائيحوراء صباح نوري ربيع46931122422020013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية هند للبناتاحيائيخديجه محمود خليل اسماعيل46941122422020015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0054.14اعدادية هند للبناتاحيائيدعاء احمد عبد الزهره علي46951122422020016

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية هند للبناتاحيائيدعاء خالد لطيف جاسم46961122422020017

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية هند للبناتاحيائيرانية لؤي فرج علي46971122422020018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية هند للبناتاحيائيرحاب عيسى جياد حسن46981122422020019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم521.0074.43اعدادية هند للبناتاحيائيرحمه محمد عليوي حسين46991122422020020

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0094.57اعدادية هند للبناتاحيائيرقيه مجيد كاظم منذور47001122422020021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية606.0086.57اعدادية هند للبناتاحيائيريام تحسين محسن نعمان47011122422020023

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية هند للبناتاحيائيزبيده نهروان كاظم عبد الحسين47021122422020025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء عادل علي محمد47031122422020031

كلية اللغات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم جبار47041122422020034

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية هند للبناتاحيائيزينب عمر سعد محمد47051122422020035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية هند للبناتاحيائيساره صالح حسن علي47061122422020040

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية518.0074.00اعدادية هند للبناتاحيائيساره عبد هللا حمزه عباس47071122422020041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل464.0066.29اعدادية هند للبناتاحيائيسجى حميد علي مطر47081122422020043

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية هند للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد كاظم47091122422020047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0085.29اعدادية هند للبناتاحيائيفاطمه عماد حسن يونس47101122422020051

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0086.29اعدادية هند للبناتاحيائينوران فريد مبدر علي47111122422020063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائياسيل سليمان عبد جميل47121122422021002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائياسيل شاكر ابراهيم باهض47131122422021003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائياماني صالح كامل داود47141122422021005

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيامل شعالن كيطان هالل47151122422021006

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان688.0098.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايناس محمود راضي عبد الكاظم47161122422021011

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0095.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه علي حمود محل47171122422021014

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبراء ناصر علوان ماضي47181122422021016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبنين هاشم محمد عجيل47191122422021021

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيتبارك حسين محمد جبر47201122422021022
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كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيتبارك علي عبيد علي47211122422021023

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين615.0087.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيتقى مثنى حسن سلومي47221122422021025

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيجنه سعد ساجت هاشم47231122422021028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0067.14اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيحوراء ليث محمود عبد اللطيف47241122422021035

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0065.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الكاظم محمد47251122422021036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيدعاء علي عبد الحسين موسى47261122422021039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيدنيا رعد فضاله حسين47271122422021042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرانيا كاظم كريم شاوي47281122422021043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرسل ستار جاسم مطيلج47291122422021045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرسل عباس عبد حسن47301122422021046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرقيه سعد كريم هادي47311122422021048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0074.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرقيه كاظم كريم شاوي47321122422021050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0061.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزمن يعقوب يوسف مجول47331122422021054

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب علي عبد عصمان47341122422021074

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية690.0098.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب علي هادي جاسم47351122422021075

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب غني خضير عياده47361122422021076

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسجى محمود عبد الساده فؤاد47371122422021086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشكران كفاح عباس سلمان47381122422021092

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم634.0090.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشهد احمد عبد هللا صالح47391122422021093

كلية التمريض/جامعة تكريت645.0092.14اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشهد محمد حميد كاظم47401122422021096

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم629.0089.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيضحى صادق خليل حسين47411122422021098

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطفوف احمد جواد فياض47421122422021099

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه علي هاني سكران47431122422021102

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0077.43اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه غني خضير عياده47441122422021103

كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه هيثم عبد الحسين موسى47451122422021104

كلية التمريض/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين47461122422021110

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغدير كريم عبد دحام47471122422021111

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الزهره علي47481122422021118

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه عيسى عبد زيد حسن47491122422021122

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه فاضل حسن عبد47501122422021123

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه قاسم كاظم حسين47511122422021125

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه محمود عباس مطر47521122422021127

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفرح محمد صالح حسين47531122422021128

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفوز صباح علي نجم47541122422021129

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم عيسى طامي جاسم47551122422021134

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم وليد جسام محمد47561122422021137

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية690.0098.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمنار حسن جاسم محمد عطيه47571122422021138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيميس محمد عبيد فرحان47581122422021145

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينور الهدى عامر مهدي حمزه47591122422021151

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينورهان علي حسين حمزه47601122422021154
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قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهاله فالح رشيد حميد47611122422021157

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0077.71اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهبه اثير سعدي عبد هللا47621122422021158

التخصصات االدارية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى459.0065.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهبه جمال عبد الصمد خلف47631122422021160

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين555.0079.29اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهبه علوان حمزه دايخ47641122422021162

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهديل رائد عدنان ابراهيم47651122422021164

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهيلين عبد الستار عبد الرزاق سكران47661122422021165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيامنة جنيد ابراهيم ياسين47671122422022002

التخصصات الطبية/المعهد التقني القادسية/جامعة الفرات االوسط التقنية659.0094.14اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيتبارك صادق عبيد جبر47681122422022005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم523.0074.71اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيحوراء خالد جبار لفته47691122422022007

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرحمة فالح عبد علي جاسم47701122422022009

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرفاه احمد جليل حسين47711122422022011

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيروان وجدي محمد صالح47721122422022012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم حسين عليخ47731122422022014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيزينب فالح ثامر عويد47741122422022020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم522.0074.57اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيزينب لؤي عبد الهادي ابراهيم47751122422022021

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء584.0083.43اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيغفران عمران علي عبد47761122422022023

قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيغفران ياسين خليبص فارس47771122422022024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيفاتن عدي جاسم محمد47781122422022025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0069.86اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيفاطمة عبد الحليم جواد كاظم47791122422022027

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيمنار اياد حسين احمد47801122422022031

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد606.0086.57اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيمينا بشير علي كاظم47811122422022034

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينبا ميثاق طالب كاظم47821122422022036

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينرجس محمد محمود لفته47831122422022037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينور الهدى جبار عودة محمد47841122422022038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا مريمط عبد47851122422022039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينور ضياء مصبح عويد47861122422022041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية عائشة للبناتاحيائيأيه محمود عبد مطر47871122422023003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0080.14اعدادية عائشة للبناتاحيائياحالم ياسين ابراهيم محمد47881122422023005

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0086.00اعدادية عائشة للبناتاحيائياستبرق قيس هادي حسين47891122422023007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء صالح مهدي ريحان47901122422023009

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0088.57اعدادية عائشة للبناتاحيائياية سمير عبد نوفل47911122422023013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة550.0078.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيبيداء جاسم محمد صايل47921122422023016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيراجين محمد حميد علوان47931122422023021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيرانيه عدنان خلف محمد47941122422023022

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيرقيه اسعد دلف حمود47951122422023023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيرمال حامد خضير هالل47961122422023025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيرنا عادل مدلول تايه47971122422023026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيسوسن رحيم نومان صندوق47981122422023035

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيضحى عبد الخضر اسماعيل عباس47991122422023037

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية عائشة للبناتاحيائيعائشه عالء حسين علي48001122422023041
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيعذراء رياض صبري متعب48011122422023043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504.0072.00اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد علي هويدي48021122422023046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0076.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيلمى مشرف حسن مطلك48031122422023051

كلية العلوم/جامعة بابل592.0084.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيماريا عادل مطر جاسم48041122422023052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم منير عبد حمود48051122422023058

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية عائشة للبناتاحيائيمالك غسان حميد رحيم48061122422023059

كلية العلوم/جامعة بابل583.0083.29اعدادية عائشة للبناتاحيائيميساء باسم محسن جوده48071122422023062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية عائشة للبناتاحيائينور عبد هللا شاكر عبد هللا48081122422023069

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية434.0062.00اعدادية عائشة للبناتاحيائينور محمود علي خليفة48091122422023070

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0082.43اعدادية عائشة للبناتاحيائيهديل كريم مهدي علي48101122422023072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية عائشة للبناتاحيائيياسمين خضير محمد عبد48111122422023077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية االصالة للبناتاحيائياستبرق فيصل غازي هميل48121122422024004

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية االصالة للبناتاحيائياسراء باسم فاضل ياسين48131122422024005

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد554.0079.14اعدادية االصالة للبناتاحيائياسماء يونس جلوي محمد48141122422024007

كلية اآلداب/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية االصالة للبناتاحيائياطياف مهدي عامر شمران48151122422024010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيايات باسم هادي عبد هللا48161122422024015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيايالف عبد هللا جاسم محمد48171122422024017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0054.43اعدادية االصالة للبناتاحيائياية باسم خالد ديكان48181122422024019

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0091.43اعدادية االصالة للبناتاحيائيايه عثمان عبد الغفور محمد48191122422024020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيبان محمود خالد كاظم48201122422024021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29اعدادية االصالة للبناتاحيائيبركه عمر اسمر سويدان48211122422024025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيتبارك مهدي نايف خلف48221122422024029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية االصالة للبناتاحيائيرحاب هاشم علي حسون48231122422024037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية االصالة للبناتاحيائيرشا محمد ابراهيم احمد48241122422024040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0069.57اعدادية االصالة للبناتاحيائيرفيده احمد عبد هللا يوسف48251122422024043

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0080.86اعدادية االصالة للبناتاحيائيرقيه حسين علي حنيش48261122422024044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيرنا امين فهد نوح48271122422024047

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيرواء حماد عباس حسين48281122422024048

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية649.0092.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيزينه احمد عبد هللا حسين48291122422024054

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية االصالة للبناتاحيائيزينه عماد عايد سلمان48301122422024056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29اعدادية االصالة للبناتاحيائيشفاء صباح محمد خضير48311122422024071

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية االصالة للبناتاحيائيشهد عمران حسن فلفل48321122422024073

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل580.0082.86اعدادية االصالة للبناتاحيائيشيماء عيدان محمد صبخ48331122422024075

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيضحى حامد ذياب مهبول48341122422024076

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية االصالة للبناتاحيائيعائشه مثنى احمد شحاذه48351122422024083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية االصالة للبناتاحيائيغسق جميل سلمان راهي48361122422024084

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية658.0094.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيفرقان مصطفى محمود مراح48371122422024091

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيفيان حامد خضر محمد48381122422024092

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية االصالة للبناتاحيائيمريم برزان صاحب رخيص48391122422024098

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية االصالة للبناتاحيائيمريم حاكم خضير علي48401122422024099
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43اعدادية االصالة للبناتاحيائيميالد خليل ابراهيم عيدان48411122422024102

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية االصالة للبناتاحيائيهاجر صباح حسن جاسم48421122422024113

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية االصالة للبناتاحيائيهاله رحيم عايد سلمان48431122422024115

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل556.0079.43اعدادية االصالة للبناتاحيائيهديل عثمان عبد خلف48441122422024116

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0070.71اعدادية االصالة للبناتاحيائيوالء خضر عباس جسام48451122422024119

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية حماة للبناتاحيائيأروى عدي سليمان خضير48461122422025004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية حماة للبناتاحيائياطياف محمد حسن حسين48471122422025012

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية609.0087.00اعدادية حماة للبناتاحيائيافنان طه احمد علوان48481122422025013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة448.0064.00اعدادية حماة للبناتاحيائياالء سعد طلب عبادي48491122422025015

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية حماة للبناتاحيائيأنمار نعمان حسين علوان48501122422025024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية حماة للبناتاحيائيأيات عادي جاسر عبد هللا48511122422025026

كلية التمريض/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية حماة للبناتاحيائيايالف رشيد زيدان ابراهيم48521122422025027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86اعدادية حماة للبناتاحيائيايالف صباح حسين علي48531122422025029

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية673.0096.14اعدادية حماة للبناتاحيائيآيه خالد ابراهيم حمادي48541122422025030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0095.43اعدادية حماة للبناتاحيائيايه طه جواد كاظم48551122422025033

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية حماة للبناتاحيائيبشائر رياض نجف فيروز48561122422025041

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.0099.86اعدادية حماة للبناتاحيائيبنين رعد محمد عبيد48571122422025042

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك احسان ابراهيم عبد48581122422025044

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0093.43اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك حسين حمزه خلف48591122422025046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك طارق عداي محيميد48601122422025047

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية601.0085.86اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك عيسى احمد كاظم48611122422025048

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29اعدادية حماة للبناتاحيائيدالل علي حمد علي48621122422025068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية حماة للبناتاحيائيرانيه حيدر مرداي حبير48631122422025070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل ابراهيم منصور سلمان48641122422025074

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0086.86اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل مهدي صالح محمد48651122422025075

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية حماة للبناتاحيائيرغد ابراهيم احمد غزال48661122422025076

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية حماة للبناتاحيائيرغد صالح عباس محمد48671122422025077

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43اعدادية حماة للبناتاحيائيرفل شاكر محمد احمد48681122422025081

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية حماة للبناتاحيائيرقيه محمد كرجي سحاب48691122422025086

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية حماة للبناتاحيائيرنين عدنان عبادي فرحان48701122422025088

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43اعدادية حماة للبناتاحيائيريام عامر نصار حسين48711122422025093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية حماة للبناتاحيائيريام محمد صباح نزال48721122422025095

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت492.0070.29اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء عمار كرم ياره48731122422025103

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء عيسى كريم عطيه48741122422025104

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء فخري فارس عليوي48751122422025106

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد48761122422025107

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57اعدادية حماة للبناتاحيائيزينه زهير هادي شلب48771122422025111

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية حماة للبناتاحيائيساره نصير محمد عبيد48781122422025116

كلية الزراعة/جامعة القادسية634.0090.57اعدادية حماة للبناتاحيائيسبأ وادي جديع سلمان48791122422025119

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية حماة للبناتاحيائيسرور خالد احمد مجيد48801122422025122
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قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71اعدادية حماة للبناتاحيائيسفانه يحيى احمد رمح48811122422025125

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0091.29اعدادية حماة للبناتاحيائيسكينه فوزي حمد حسون48821122422025126

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية حماة للبناتاحيائيسماح ستار جبر جخير48831122422025128

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى630.0090.00اعدادية حماة للبناتاحيائيسيداء طه جواد كاظم48841122422025131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية حماة للبناتاحيائيشجون جبار شرهان جبر48851122422025133

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية حماة للبناتاحيائيشروق صدام عبد القادر يوسف48861122422025135

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية حماة للبناتاحيائيشمس عامر علي حسين48871122422025138

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد621.0088.71اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد سالم عزيز منصور48881122422025139

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0091.86اعدادية حماة للبناتاحيائيشيرين غانم فيصل طراد48891122422025141

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء553.0079.00اعدادية حماة للبناتاحيائيضحى احمد محيسن شهد48901122422025142

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0069.57اعدادية حماة للبناتاحيائيطيبه اكرم خضير غريب48911122422025145

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية حماة للبناتاحيائيطيبه فالح حسن حمود48921122422025152

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00اعدادية حماة للبناتاحيائيُعال ناطق عبدهللا خضير48931122422025160

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية حماة للبناتاحيائيغسق مهند صباح عباس48941122422025163

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0071.00اعدادية حماة للبناتاحيائيفاتن سامي داود سلمان48951122422025167

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية حماة للبناتاحيائيفاطمه صفاء حسن سلمان48961122422025175

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية حماة للبناتاحيائيكوثر حامد نصار حسين48971122422025177

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية حماة للبناتاحيائيلمى ماجد هادي ماجد48981122422025180

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية حماة للبناتاحيائيليلى علي ياسين عوده48991122422025181

كلية الطب/جامعة االنبار697.0099.57اعدادية حماة للبناتاحيائيمروه فيصل حسين علي49001122422025185

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم حبيب مشتت فرج49011122422025188

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية حماة للبناتاحيائيمسار قحطان عبد هللا سلمان49021122422025194

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار564.0080.57اعدادية حماة للبناتاحيائيمفاز طالب احمد عبود49031122422025195

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية حماة للبناتاحيائيمفاز مؤيد عدنان عباس49041122422025196

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية حماة للبناتاحيائيمكارم وفيق عوده محل49051122422025198

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية644.0092.00اعدادية حماة للبناتاحيائيمالك محمد محسن سدخان49061122422025199

كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.0094.86اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ احمد عبد علي جبر49071122422025204

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ مسعود داود سلمان49081122422025208

كلية القانون/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ هادي عويد عبد هللا49091122422025209

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية حماة للبناتاحيائينهى وليد هاشم ناصر49101122422025214

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية حماة للبناتاحيائينور سالم عيدان فيصل49111122422025218

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية حماة للبناتاحيائينور محمد كريم عطيه49121122422025222

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية حماة للبناتاحيائيهاجر عبيد محمد تبنه49131122422025225

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية حماة للبناتاحيائيهبه احسان علي جاسم49141122422025231

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية حماة للبناتاحيائيهدى عبد عبد هللا ياس49151122422025235

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية حماة للبناتاحيائيهدير جعفر حمد جاسم49161122422025239

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية حماة للبناتاحيائيهيلين رعد كاظم حسين49171122422025243

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية حماة للبناتاحيائيوسن حسن جميل فرحان49181122422025244

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية حماة للبناتاحيائيوسن خالد محمد عبيد49191122422025245

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية669.0095.57اعداديه االنوار للبناتاحيائياميمة خضر عبد هللا علي49201122422026009
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قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية637.0091.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيبنين سامر عبيد خضير49211122422026012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعداديه االنوار للبناتاحيائيداليا عماد فالح حسن49221122422026017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0076.43اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء لقمان شاكر محمود49231122422026030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء نزار محمد كاظم49241122422026031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29اعداديه االنوار للبناتاحيائيزينب ناصر حسين كاظم49251122422026034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيساره عبيد مجلي ساجت49261122422026036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعداديه االنوار للبناتاحيائيساره قيس مالك علي49271122422026038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعداديه االنوار للبناتاحيائيسبا فارس عباس فارس49281122422026039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0083.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيطيبة حميد صادق هاشم49291122422026048

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0078.29اعداديه االنوار للبناتاحيائيعائشه جاسم محمد خضير49301122422026050

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0080.14اعداديه االنوار للبناتاحيائيعائشه ماجد حامد محمود49311122422026051

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0071.57اعداديه االنوار للبناتاحيائيعلياء سعد عليوي حسين49321122422026053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاتن رعد سعدون عزيز49331122422026055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمه حافظ ابراهيم عبيد49341122422026056

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء557.0079.57اعداديه االنوار للبناتاحيائيمروه عباس جاسم حمادي49351122422026059

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14اعداديه االنوار للبناتاحيائيمريم احمد عب االله عبد هللا49361122422026060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعداديه االنوار للبناتاحيائيمريم ضياء سلوم كاظم49371122422026062

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0071.14اعداديه االنوار للبناتاحيائيمريم فراس حاتم عباس49381122422026063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0081.57اعداديه االنوار للبناتاحيائيمنار عباس فاضل حاتم49391122422026068

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86اعداديه االنوار للبناتاحيائيمنار عبد هللا حسين داود49401122422026069

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعداديه االنوار للبناتاحيائيمها حامد سلمان عبد49411122422026070

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0079.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيمها خليل محسن خنجر49421122422026071

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت631.0090.14اعداديه االنوار للبناتاحيائينبا سعد عباس مشجل49431122422026072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57اعداديه االنوار للبناتاحيائيهمسة محمود شاكر عبد مطر49441122422026079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعداديه االنوار للبناتاحيائيورود عبد هللا فيحان محمد49451122422026082

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعداديه االنوار للبناتاحيائيوالء فالح هاشم حسين49461122422026083

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك حسام فؤاد كاظم49471122422027005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية عشتار للبناتاحيائيجهاد حسين عبد هللا حسين49481122422027008

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية عشتار للبناتاحيائيداليا حسين علي حاجم49491122422027010

كلية التمريض/جامعة تلعفر641.0091.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيرونق هيثم محي غيدان49501122422027017

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيسبا عامر عبد هللا اميل49511122422027020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0071.57ثانوية عشتار للبناتاحيائيسبا محمد جاسم محمد49521122422027021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيسرور عالء طالب شنيتر49531122422027023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43ثانوية عشتار للبناتاحيائيسليمة زيد خلف حمد49541122422027024

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71ثانوية عشتار للبناتاحيائيشهد مالك عجيل بعير49551122422027028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى374.0053.43ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمه مهند شعالن غيدان49561122422027038

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0071.00ثانوية عشتار للبناتاحيائيفرح مشتاق طالب جاسم49571122422027039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية عشتار للبناتاحيائيمالك رفعت شعالن عبيد49581122422027048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0074.43ثانوية عشتار للبناتاحيائيمنار حمد علي صالح49591122422027049

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية عشتار للبناتاحيائينور محمد جاسم محمد49601122422027055
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0076.29ثانوية عشتار للبناتاحيائيورود فليح حسن شالل49611122422027062

كلية طب االسنان/جامعة كربالء693.0099.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيامنة علي كاظم جبر49621122422029003

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.0098.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبالغ علي صبيح عبد الرضا49631122422029006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك باسم محمد حلبوص49641122422029007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك خليل عباس محمد49651122422029008

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيجنات عبد الحسين عاشور سلمان49661122422029009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0070.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدالل عامر اشرف موفق49671122422029015

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساره احمد صباح حسن49681122422029023

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشغف رياض فاضل حمودي49691122422029026

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية الزهراء للبناتاحيائيطيبه سعد هادي هوبي49701122422029029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير صباح جاسم بدن49711122422029031

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغفران باقر صاحب حسن49721122422029034

التخصصات الطبية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه زهير عبد الرحمن قدوري49731122422029039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية685.0097.86ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة عامر حميد عبد هللا49741122422029040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0064.29ثانوية الزهراء للبناتاحيائيورود وليد جاسم حمودي49751122422029052

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيآيه حارث عبد االمير صالح49761122422031001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين579.0082.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيآيه كريم جاسم محمد49771122422031002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين617.0088.14ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيافنان محمد عبد العالي حسون49781122422031006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية450.0064.29ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيبتول قيس ملك غضبان49791122422031009

كلية العلوم/جامعة النهرين611.0087.29ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيحوراء ساهر سلمان جاسم49801122422031012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم658.0094.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيخديجه احمد علي حمد49811122422031013

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيدعاء يحيى حسن حمادي49821122422031014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0071.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيرسل عامر يحيى حسن49831122422031017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0070.86ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيزينب عالء عطيه حمود49841122422031025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيزينب فارس كاظم حسين49851122422031026

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيسرى جاسم محمد جاسم49861122422031032

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيفاطمة علي حسين علي49871122422031043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمروة احمد عباس حمد49881122422031047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمريم سعد خالد ابراهيم49891122422031048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمريم عادل فالح حسن49901122422031049

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمريم عبد االله عبد االمير محسن49911122422031050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية562.4880.35ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيمنار قاسم صاحب عبد49921122422031053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائينبا سعد عباس حبيب49931122422031058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيندى ثامر عيسى محمود49941122422031060

كلية القانون/الجامعة المستنصرية635.0090.71ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيهدى عامر عباس جبار49951122422031064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائيورود صباح عباس عبد الرضا49961122422031067

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية ظفار العلمية للبناتاحيائييقين معراج طراد عبد الكاظم49971122422031069

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00ثانوية الروان للبناتاحيائيآية قائد احمد شهاب49981122422032003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0074.43ثانوية الروان للبناتاحيائيتبارك خضر صاحب عبد49991122422032006

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية الروان للبناتاحيائيزينب علي مهدي فرحان50001122422032008
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كلية اللغات/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية الروان للبناتاحيائيفاطمة فالح شاكر احمد50011122422032013

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية الروان للبناتاحيائينور قيس حسين رميض50021122422032016

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية اسماء للبناتاحيائياالء عباس صالح مهدي50031122422035002

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية اسماء للبناتاحيائيامل سعدي عبيد تايه50041122422035003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية اسماء للبناتاحيائيبسمه علي عادل محمد علي50051122422035007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية اسماء للبناتاحيائيبسمه وسام يوسف حمود50061122422035008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية اسماء للبناتاحيائيحنين محمد احمد فرحان50071122422035010

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0091.14ثانوية اسماء للبناتاحيائيرقية عبد الجليل حمود عبد السادة50081122422035016

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0094.14ثانوية اسماء للبناتاحيائيريم يحيى عزيز عبد الوهاب50091122422035018

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية اسماء للبناتاحيائيزينه ضياء عباس راهي50101122422035021

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية اسماء للبناتاحيائيساره صفاء عبد الرحمن حسناوي50111122422035022

كلية االعالم/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية اسماء للبناتاحيائيسما صالح حسن راشد50121122422035024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية اسماء للبناتاحيائيشهد علي صبار غدير50131122422035025

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14ثانوية اسماء للبناتاحيائيصفا محمد كامل حسين50141122422035027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86ثانوية اسماء للبناتاحيائيضحى محمد ياس خضير50151122422035028

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14ثانوية اسماء للبناتاحيائيطيبة وسام محرم محمد50161122422035029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية اسماء للبناتاحيائيعبير عباس عبد الحسين فالح50171122422035031

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية اسماء للبناتاحيائيمجاهده اسعد محمد حسين50181122422035035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية603.0086.14ثانوية اسماء للبناتاحيائيمريم جاسم كامل فليح50191122422035036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية اسماء للبناتاحيائيمريم عبد الخالق سلمان لطيف50201122422035037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية اسماء للبناتاحيائيمالك عدنان علي عبود50211122422035039

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية اسماء للبناتاحيائينور الهدى محمد ابراهيم حسن50221122422035043

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية اسماء للبناتاحيائينور سعد محمد سرحان50231122422035045

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية اسماء للبناتاحيائينور وسام محمد رشيد50241122422035046

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين554.0079.14ثانوية اسماء للبناتاحيائينوره حمزه فليح حمود50251122422035047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية اسماء للبناتاحيائيهاجر قحطان عدنان محمد50261122422035048

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية المستقبل للبناتاحيائيآية حسين عبد الكاظم جواد50271122422036001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين659.0094.14اعدادية المستقبل للبناتاحيائيابرار مظفر عبد الرضا صادق50281122422036002

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0089.14اعدادية المستقبل للبناتاحيائيالزهراء وائل عبد االمير سلمان50291122422036007

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71اعدادية المستقبل للبناتاحيائيامنة قتيبة غازي عبد اللطيف50301122422036010

كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86اعدادية المستقبل للبناتاحيائياميرة احمد حسن احمد50311122422036011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية المستقبل للبناتاحيائياية عمر سعد عليوي50321122422036015

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المستقبل للبناتاحيائياية مهند حماد ناصر50331122422036016

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43اعدادية المستقبل للبناتاحيائياية نافع عبد القادر نايف50341122422036017

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيايمان فريق حسين روضان50351122422036019

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية المستقبل للبناتاحيائيتمارة حيدر رويض خلف50361122422036023

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0085.71اعدادية المستقبل للبناتاحيائيدانية فاضل عباس هادي50371122422036024

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرانيا رفعت سالم داود50381122422036025

كلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرسل سمير رفيق وفيق50391122422036028

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية المستقبل للبناتاحيائيروان عبد الرحمن محمد عبد هللا50401122422036030
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرويدا حسن هادي عبود50411122422036031

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزهراء فائز فتحي طه50421122422036032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينب جمال كامل محمد حسن50431122422036033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينه عالء عبد الستار اسماعيل50441122422036035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد705.00100.71اعدادية المستقبل للبناتاحيائيشهد عباس علي حسين50451122422036039

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.0093.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيشهد عمار حسين عطية50461122422036040

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة518.0074.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيصافيناز امين غازي امين50471122422036041

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0072.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيغسق صباح كاظم محل50481122422036045

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة احمد هاشم صالح50491122422036047

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة الزهراء نجم كاظم خضير50501122422036049

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0094.86اعدادية المستقبل للبناتاحيائيالرا عماد سلمان كاظم50511122422036054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية662.0094.57اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم جواد عبد الكاظم مايح50521122422036057

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم عباس عبد علي50531122422036058

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71اعدادية المستقبل للبناتاحيائيهالة ضمير عبد مطلك50541122422036060

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية المستقبل للبناتاحيائيهبة محمد علي ناصر علي50551122422036061

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيازهار عواد خلف محمد50561122422037001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائياميمة احمد عبد هللا محمد50571122422037005

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائياية رافع عبد الهادي صالح50581122422037007

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائياية علي ابراهيم سوزا50591122422037009

كلية اآلداب/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائياية فراس عزاوي عاكول50601122422037011

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيبلسم محمد محمود صالح50611122422037013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيداليا زياد مظهر سلمان50621122422037017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.8098.69ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيداليا نبيل رؤوف محمد50631122422037018

كلية اآلداب/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيرفاه محمود شكري محمود50641122422037021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيرنيم محمد خضير عباس50651122422037023

كلية العلوم/جامعة النهرين636.0090.86ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيرنين مازن ستار حسن50661122422037024

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد579.0082.71ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيزبيدة محمود عويد رشيد50671122422037029

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيزمزم مؤيد ابراهيم عبطان50681122422037030

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيزينة رافت كاظم عليوي50691122422037032

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيسالي عامر محمد نعمة50701122422037035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيشهد مدين علي حسين50711122422037040

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيعائشة عمار موسى سلمان50721122422037045

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيعائشة فريد رمضان احمد50731122422037046

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيفاطمة عبد القادر خضير حسين50741122422037051

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيفرح ثائر اسماعيل محمد50751122422037053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيلينا وائل صالح الدين حسين50761122422037055

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمريم احمد حسن ذاري50771122422037056

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمريم احمد نافع عزيز50781122422037057

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيمريم مازن صالح عبد الزهرة50791122422037060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم578.0082.57ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائينسرين علي حسين علي50801122422037063
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيهالة محمد عبد جدوع50811122422037065

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية تبوك للمتفوقاتاحيائيهيا عبد هللا سهيل عبيد50821122422037067

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيأساور حاتم ثامر ناجي50831122422038001

كلية العلوم/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيآمنة احمد عبد الحافظ محمد صالح50841122422038002

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية اغادير للبناتاحيائياستبرق حسن عطيوي عبد الهادي50851122422038006

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية اغادير للبناتاحيائياالء صفاء احمد محمد50861122422038008

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيالحوراء عبد الجبار مظهر عبد الحسين50871122422038009

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية اغادير للبناتاحيائياماني رعد سعدي سلمان50881122422038011

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيايالف سالم حسين محسن50891122422038013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0076.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيايه سرمد علي عبد االمير50901122422038015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيتبارك سمير طارق صالح50911122422038020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين546.0078.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيتبارك عبيد حسين علي50921122422038022

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0096.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيتقى جاسم فاضل محمد50931122422038024

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيحوراء عالء عبد الرسول عبود50941122422038027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى682.0097.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيحوراء مازن علي حسين50951122422038028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيداليا عادل منصور حيدر50961122422038030

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0095.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيدانيه عادل عباس فاضل50971122422038031

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيدانيه غزوان ثامر محسن50981122422038032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيرؤى باسم محمد حسن50991122422038037

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيروان عقيل هادي خلف51001122422038048

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0082.14اعدادية اغادير للبناتاحيائيريم احمد محمد سليمان51011122422038054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية527.0075.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيزهراء علي جبر كريدي51021122422038057

كلية الصيدلة/جامعة كربالء690.0098.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيزهراء فالح حسن راضي51031122422038060

كلية الطب/جامعة النهرين704.00100.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيزينب حازم عباس كنهوش51041122422038062

كلية التمريض/جامعة الموصل661.0094.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيزينه ياسر عبد الغني جارو51051122422038066

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين682.0097.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيسارة خليل ابراهيم حسين51061122422038067

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية598.0085.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيساره حسين محمد مهدي حسن51071122422038068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0067.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيسجى سلمان مظلوم عبطان51081122422038071

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيسرى خالد ابراهيم كزار51091122422038074

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيسمار غزوان سعيد مناجد51101122422038077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518.0074.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيسمر ايوب احمد جاسم51111122422038078

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيشمس عبد الكريم خلف حسن51121122422038083

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيشمس لباب عبد الكريم جاسم51131122422038084

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيشهد عقيل علي دعيج51141122422038085

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيضحى قاسم عبد الجواد علوان51151122422038088

كلية العلوم/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيطيبه احمد حسن عبد العزيز51161122422038089

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت510.0072.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيعائشه ياسر طارق علي51171122422038092

كلية التمريض/جامعة تكريت663.0094.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيعال اكرم حميد مهدي51181122422038093

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمة جاوه ري عبد الستار عبد القادر51191122422038095

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمه عمر عبد الصمد حميد51201122422038096
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمه عمر عباس عليوي51211122422038098

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيفاطمه هاشم عبد الكريم محمد51221122422038099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيفرح عمر عبد الصمد حميد51231122422038100

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية660.0094.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيفيان سعد عباس حمزه51241122422038101

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيلينا فراس يحيى وهيب51251122422038103

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيمروة ابراهيم قمر رشيد51261122422038106

كلية اآلداب/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيمروه امجد غازي طه51271122422038107

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم احمد كامل شهاب51281122422038109

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم بالل محمد عيسى51291122422038111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم رشيد مزاحم رشيد51301122422038112

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة535.0076.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيمريم عبد الكريم علي عبطان51311122422038114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيمسره جبار عباس حسن51321122422038116

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين647.0092.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيمالك محمد عبد الكريم خليل51331122422038118

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية اغادير للبناتاحيائيمينه ليث صادق كاظم51341122422038122

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية اغادير للبناتاحيائينور احمد حميد ابراهيم51351122422038123

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية اغادير للبناتاحيائينور الزهراء انور عبد عيسى51361122422038124

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار487.0069.57اعدادية اغادير للبناتاحيائيهدى نزار صادق اسماعيل51371122422038129

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية اغادير للبناتاحيائيهيمن هادي هليل راشد51381122422038131

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية اغادير للبناتاحيائيودق محمد خليفة موسى51391122422038132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86اعدادية اغادير للبناتاحيائيورود عبد الكريم جبار علوان51401122422038133

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائياسمهان احمد عوده جوده51411122422039002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0095.71ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيامنه محمد عبد محمد51421122422039004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيجمانه عادل سلمان حمد51431122422039011

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0084.71ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيجمانه فاضل اسماعيل محسن51441122422039012

كلية التمريض/جامعة بغداد683.0097.57ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرانيه محمد غالي بادي51451122422039015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد585.0083.57ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرسل حسين علي ابراهيم51461122422039016

كلية العلوم/جامعة بغداد655.0093.57ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرفل حامد سليمان عبد51471122422039019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرقيه حيدر غني محمد51481122422039020

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء جميل علوان حسون51491122422039022

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين558.0079.71ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء عباس علي ثجيل51501122422039024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء هيثم عبد الصاحب جبر51511122422039027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيغسق فوزي خميس حمود51521122422039042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0084.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن مثنى51531122422039044

كلية العلوم/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمريم مصطفى عبد الجبار مصطفى51541122422039046

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينداء احمد ابراهيم حسن51551122422039050

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينور اياد مجيد حسن51561122422039052

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينور صالح ستار نصر هللا51571122422039053

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0077.00ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينور محمد غالي بادي51581122422039054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيهاجر سلمان فرحان سلمان51591122422039056

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد556.0079.43ثانوية ذات العيون للبناتاحيائييقين عبد الخالق احمد حسن51601122422039059
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علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية التعاون للبناتاحيائياساور حسين مرزه حسين51611122422040001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية655.0093.57اعدادية التعاون للبناتاحيائياستبرق رائد جابر عبد الرضا51621122422040002

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيايات جبار كاظم طخيخ51631122422040008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه عسل شدهان الزم51641122422040012

كلية التمريض/جامعة تلعفر634.0090.57اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين صاحب محمد حسين51651122422040015

كلية العلوم/جامعة النهرين597.0085.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين عادل حيال عويد51661122422040016

كلية العلوم/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين محمد علي حسون51671122422040017

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيتبارك ناصر يونس شذر51681122422040022

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد505.0072.14اعدادية التعاون للبناتاحيائيتقى رزاق حنون عبد51691122422040023

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيتقى علي حسن علوان51701122422040024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0096.43اعدادية التعاون للبناتاحيائيجنات احمد خالد محمد51711122422040026

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14اعدادية التعاون للبناتاحيائيحسناء اياد علي كاظم51721122422040028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية444.0063.43اعدادية التعاون للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين عليوي51731122422040030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0071.57اعدادية التعاون للبناتاحيائيرسل غافل شهيد عباس51741122422040035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية596.0085.14اعدادية التعاون للبناتاحيائيرفل حسن علي جواد51751122422040036

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0056.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيرقيه حيدر توفيق مجيد51761122422040039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد الكريم هجوج51771122422040040

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0086.43اعدادية التعاون للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم معله محمود51781122422040042

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية557.0079.57اعدادية التعاون للبناتاحيائيريمه ابراهيم علي نخش51791122422040047

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد الواحد حسين51801122422040054

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء كاظم علي هاشم51811122422040056

كلية التمريض/جامعة بغداد674.0096.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء مصطفى كامل رشيد51821122422040058

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية633.0090.43اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره جمال كامل مزعل51831122422040066

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية661.0094.43اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره حسين زامل محمد51841122422040067

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت489.0069.86اعدادية التعاون للبناتاحيائيسالي صالح محمد مهدي محمد حسين51851122422040070

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0063.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيسجى جواد عبد علي51861122422040071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيسجى هشام لفته عبد الحسن51871122422040072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيسرى مجيد وديع جبر51881122422040073

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيسلر ياس خضير عباس51891122422040074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية التعاون للبناتاحيائيصفا ضرغام يحيى محمد حسن51901122422040078

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه حيدر طالب هاشم51911122422040083

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه سمير مزهر توفيق51921122422040084

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0070.71اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه عصام عبد سلمان51931122422040087

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمه احمد علي عويز51941122422040093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية التعاون للبناتاحيائيفرح احمد جاسم عبود51951122422040097

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0095.57اعدادية التعاون للبناتاحيائيلميس عالء هادي عبد51961122422040099

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0085.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيمروه سمير محمد علي عبيد51971122422040101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيمروه ناجي كريم جابر51981122422040102

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين644.0092.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم اكرم مكي فرج51991122422040103

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم حمزه عزيز جبار52001122422040104
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية التعاون للبناتاحيائينور الهدى مضر ناظم داخل52011122422040119

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0057.14اعدادية التعاون للبناتاحيائينور مرتضى كامل مزعل52021122422040121

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية التعاون للبناتاحيائينورا محمد صالح علي52031122422040122

كلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية التعاون للبناتاحيائيهاجر حامد جليل ابراهيم52041122422040124

كلية التمريض/جامعة تكريت644.0092.00اعدادية التعاون للبناتاحيائيهبه صفاء رسن الزم52051122422040126

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية التعاون للبناتاحيائييقين الئق محسن جلهوم52061122422040135

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائياسماء علي خميس شيحان52071122422041003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية رفيدة للبناتاحيائياطياف سعد شالل فرحان52081122422041005

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايفان نصير نرمان زين52091122422041010

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائياية حيدر سامي عبد الكريم52101122422041011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى683.0097.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايه محمد عبد جاسم52111122422041015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيبراق قاسم عبد بداي52121122422041016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية رفيدة للبناتاحيائيبسمه اسامه ماجد سعيد52131122422041017

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية رفيدة للبناتاحيائيبنت الهدى رضا مصطفى عبد الحسين52141122422041018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتغريد احمد فائق فليح52151122422041023

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86اعدادية رفيدة للبناتاحيائيجمانه صفاء محمد علي52161122422041025

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيحنين هادي ناصر حسين52171122422041028

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية رفيدة للبناتاحيائيدانية مصطفى صادق قدوري52181122422041032

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0091.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيدعاء سلمان جاسم محمد52191122422041033

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيديما باسم حسن سلمان52201122422041035

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرسل ثائر بدر علي52211122422041038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرونق تحسين عبد المحسن عجالن52221122422041044

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0075.86اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء احسان صادق حميد52231122422041045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد603.0086.14اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء انور صبحي علي52241122422041046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء باسم جاسم جلوب52251122422041047

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزينب حيدر جلوب فشيش52261122422041054

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيسما عماد عبيد علي52271122422041060

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيطيبه صالح علي عبد هللا52281122422041067

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14اعدادية رفيدة للبناتاحيائيفاطمه موفق محمد صالح52291122422041075

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية رفيدة للبناتاحيائيفرقان بشير محمد عبد الحميد52301122422041077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم حسين جاسم محمد52311122422041081

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى561.0080.14اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم عبد االمير عزيز عبد االمير52321122422041083

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة521.0074.43اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم عمر علي نجم52331122422041085

كلية الصيدلة/جامعة بغداد693.0099.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم يوسف عبد كاطع52341122422041087

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية رفيدة للبناتاحيائيميس فاضل عباس جبر52351122422041091

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية رفيدة للبناتاحيائينازنين حسن عيسى نريمان52361122422041096

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية رفيدة للبناتاحيائينور الزهراء محمد علي شيرخان52371122422041098

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية رفيدة للبناتاحيائينور طالب محمد علي52381122422041100

كلية العلوم/جامعة بغداد658.0094.00اعدادية رفيدة للبناتاحيائينور عبد اللطيف خاشع عبد اللطيف52391122422041101

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0067.86اعدادية رفيدة للبناتاحيائينورهان طه ذياب محمد52401122422041107
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهاجر حامد طه عواد52411122422041109

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة517.0073.86اعدادية رفيدة للبناتاحيائييسر ضياء صبيح خلخال52421122422041115

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية539.0077.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائياريج حميد حسين كاظم52431122422042001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائياسيل صالح ابراهيم جبارة52441122422042002

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية زبيدة للبناتاحيائيافياء عامر كاظم زاير52451122422042004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايالف جاسم حمودي شذر52461122422042009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية542.0077.43ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه محمد خلف وكاع52471122422042012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه مشتاق طالب عبد المحسن52481122422042013

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43ثانوية زبيدة للبناتاحيائيبتول جالل حسين اليج52491122422042015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتبارك قاسم هليل عباس52501122422042022

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى568.0081.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيحوراء حيدر جار هللا كاظم52511122422042025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيحوراء كريم محسن ناصر52521122422042027

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0092.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيداليا فاضل عباس صالح52531122422042029

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد565.0080.71ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرجاء صادق خزعل رحيمة52541122422042033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرقيه علي العيبي دهش52551122422042036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيروان اوس عبد الهادي سلمان52561122422042037

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0086.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرويده احمد فائق عبد المنعم52571122422042038

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0096.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين عباس52581122422042045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0084.43ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء عدنان خزعل رحيمه52591122422042048

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء عالء حسين حاتم52601122422042049

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية596.0085.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء فراس عبد الكريم ثابت52611122422042050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء لطيف طاهر رحيمه52621122422042051

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم536.0076.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء نجم عبد عليان52631122422042055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى681.0097.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب حسين شنين عيدان52641122422042057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم614.0087.71ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب عدنان غازي رشيد52651122422042059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب علي جاسم محمد52661122422042063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينه حاتم عبد الرحمن كاظم52671122422042066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية زبيدة للبناتاحيائيشكران لؤي عبد الجبار نصيف52681122422042069

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيشهد رائد شاكر محمود52691122422042070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيعذراء نزار سمير عبد هللا52701122422042082

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيغسق منذر عناد خليل52711122422042084

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0070.71ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه سامي عبد الحسن عكار52721122422042087

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0084.29ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه سمير صبري ناجي52731122422042088

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد جبار كاظم52741122422042089

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم568.0081.14ثانوية زبيدة للبناتاحيائيلبنى عامر مهدي جعفر52751122422042095

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00ثانوية زبيدة للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين حسون52761122422042100

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية زبيدة للبناتاحيائينبأ نجم عبد هللا محمد52771122422042107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهاله عدنان مرزة محمد52781122422042112

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهدى حسين علي فليح52791122422042115

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86ثانوية زبيدة للبناتاحيائييقين صباح حميد دفار52801122422042121
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14اعدادية البصرة للبناتاحيائياستبرق عبد الكريم حسن خضير52811122422043004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية البصرة للبناتاحيائياسراء عبد محسن حمد52821122422043005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57اعدادية البصرة للبناتاحيائياالء سالم جابر عبد الحسن52831122422043007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيام البنين كريم عبد علي ظاهر52841122422043009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية البصرة للبناتاحيائياية احمد غريب مجيد52851122422043011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية694.0099.14اعدادية البصرة للبناتاحيائياية جمال عبد الكاظم سلمان52861122422043012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية البصرة للبناتاحيائياية رائد حميد محمود52871122422043013

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية البصرة للبناتاحيائياية سالم فرج حمود52881122422043014

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيايفا موفق ابراهيم حسن52891122422043017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية البصرة للبناتاحيائيبان عدنان فاضل شندل52901122422043018

كلية الطب/جامعة تكريت696.0099.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيبتول علي حسين عبد هللا52911122422043020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنت الهدى فؤاد كاطع محسن52921122422043022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين محمد عبد الوهاب عبد الرزاق52931122422043024

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل420.0060.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيبيداء حسام عبد الحميد مجيد52941122422043025

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية البصرة للبناتاحيائيتبارك حيدر يعقوب يوسف52951122422043028

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية البصرة للبناتاحيائيحسناء علي زيدان بريسم52961122422043035

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل575.0082.14اعدادية البصرة للبناتاحيائيحنين زياد يوسف كوركيس52971122422043036

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيديمه ياسر خضير غني52981122422043042

كلية العلوم/جامعة بغداد633.0090.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيرانيا محمد علي احمد حسن52991122422043043

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب حيدر يحيى محمد53001122422043051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيسارة عباس كريم احمد53011122422043055

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0090.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيسراء محمود خزعل محمود53021122422043059

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيعذراء مكي حداد سعيد53031122422043064

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0073.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير علي حسن حسين53041122422043068

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة احمد عادل كريم53051122422043070

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة علي زاير حمد53061122422043072

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه حميد هاشم محسن53071122422043073

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86اعدادية البصرة للبناتاحيائيمالك علي عبد االمير رشيد53081122422043083

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيمنار محمد جاسم عباس53091122422043085

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية البصرة للبناتاحيائينبأ محمد عبد اللطيف علي53101122422043087

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية البصرة للبناتاحيائينور عبد الباقي غازي حسين53111122422043090

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية البصرة للبناتاحيائينور عماد موجد كاظم53121122422043091

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71اعدادية البصرة للبناتاحيائينور فاضل خضر محمود53131122422043092

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيهاجر حسن عبد الهادي حافظ53141122422043095

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية البصرة للبناتاحيائيهبة باسم صالح مهدي53151122422043097

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت649.0092.71اعدادية البصرة للبناتاحيائيهديل محسن ناصر حسين53161122422043101

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية البصرة للبناتاحيائيهيام مهدي علوان حساني53171122422043102

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية البصرة للبناتاحيائيهبه محسن ناصر حسين53181122422043105

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم634.0090.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائياستبرق علي فهد عجرم53191122422044004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيبان نصير علي مهدي53201122422044012

196 من 133صفحة 



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 للبنات/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيتبارك عباس مراد محمد53211122422044018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم544.0077.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيتبارك علي سلمان سهم53221122422044019

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيجمانه باسم سعدون حول53231122422044023

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيجنات برير كاظم علي53241122422044025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيدانيه عماد صدام شلتاغ53251122422044033

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيرحمه ستار جبار علي53261122422044036

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيرفل رياض جعفر كنعان53271122422044038

كلية التمريض/جامعة ميسان663.0094.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيرقيه حسن علي كريدي53281122422044040

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0069.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيرهف قصي نعمة ناصر53291122422044041

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0088.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيرونق صفاء عبد الكريم علك53301122422044043

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين579.0082.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيريا حسن جبر عبيد53311122422044044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين فاخر طاهر53321122422044047

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية592.0084.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيزينب محمد عبود حبيب53331122422044061

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيساره سعد رشيد عبد53341122422044065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيسجى جاسم هادي جاسم53351122422044069

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيشمس حسن علي خلف53361122422044073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيشمس حيدر عبد السادة خلف53371122422044074

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيشمس فؤاد جلوب محسن53381122422044075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيشهد عقيل جاسم كاظم53391122422044076

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيصفا احمد ابراهيم علوان53401122422044077

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم652.0093.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيغدير عبد الخالق ثاني حاوي53411122422044081

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0086.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد كاظم مجمان53421122422044083

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.0099.43اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمة هيثم واوي عباس53431122422044088

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية631.0090.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمه سالم شاهين حرفش53441122422044089

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى620.0088.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيفاطمه عبد الخالق ثاني حاوي53451122422044091

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمارب ثامر محمد شرموخ53461122422044098

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية657.0093.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمريم احمد جاسم عبد هللا53471122422044099

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمريم اسامة هاشم رؤوف53481122422044100

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمريم صالح عباس مختاض53491122422044103

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمريم محمد ابراهيم جمعه53501122422044106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمالك عقيل مجيد كاظم53511122422044110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيمنى منذر عبد اللطيف سلمان53521122422044114

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين542.0077.43اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينبا هشام عبد القادر جبوري53531122422044115

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0061.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائينور نبيل محمد جعفر مهدي53541122422044119

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيهبة هللا علي عباس سلوم53551122422044121

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيهبة حامد محمد حسن53561122422044122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيهدى كاظم عبود محسن53571122422044123

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيوردة جبار عباس حسين53581122422044127

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض -التخصصات الطبية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيوفاء موفق جابر حيدر53591122422044129

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائييسر صفاء محمد لفتة53601122422044130
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هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0096.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائييقين باسم عبد هللا عذاب53611122422044131

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة506.0072.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتاحيائيغدير حيدر ناجي جبر53621122422044132

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية ابابيل للبناتاحيائيبسمه خليل ابراهيم عبد53631122422045002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية469.0067.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيداليا اياد ناظم جواد53641122422045004

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29اعدادية ابابيل للبناتاحيائيريم كريم عطية ختالن53651122422045006

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0088.43اعدادية ابابيل للبناتاحيائيزينب غالب كاطع حسن53661122422045008

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى545.0077.86اعدادية ابابيل للبناتاحيائيسبا ليث عبود سامي53671122422045010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية ابابيل للبناتاحيائيلمياء سالم مزاحم خلف53681122422045020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0068.86اعدادية ابابيل للبناتاحيائيلينه مرتضى صاحب مسامح53691122422045021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيمريم حسين عبد الرضا محمد53701122422045022

كلية اآلداب/جامعة تكريت469.0067.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيمريم عالوي جياد احمد53711122422045023

قسم علم النفس-كلية اآلداب/جامعة بغداد567.9681.14اعدادية ابابيل للبناتاحيائيمريم محمد فاضل عبود53721122422045024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00اعدادية ابابيل للبناتاحيائيهديل عامر داود محمود53731122422045029

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29اعدادية االخالص للبناتاحيائياسيا هادي برهان حسين53741122422046002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية االخالص للبناتاحيائيايات سعدي مطلك صحو53751122422046006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيايثار محمد خضير عيدان53761122422046007

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0087.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيايمان قيس عبد هللا حسين53771122422046008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0057.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيايه خالد عارف جدوع53781122422046011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم622.0088.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيبنين نزار لطيف سيد53791122422046019

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيتبارك طارق ابراهيم حسين53801122422046021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيتقى حيدر كاظم يوسف53811122422046025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43اعدادية االخالص للبناتاحيائيرباب فؤاد عبد الرضا متاني53821122422046033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية االخالص للبناتاحيائيرحمه عبد الكريم كاظم حسن53831122422046034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيرسل جبار مزهر سعيد53841122422046035

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0085.43اعدادية االخالص للبناتاحيائيرسل مازن عبد الهادي خلف53851122422046037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيرغد محمد عليوي عبد عون53861122422046038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0056.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيريام وصال معين ابراهيم53871122422046045

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.0097.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء حسين محمد مطرود53881122422046048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0064.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء ضياء جاسب عناد53891122422046050

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء عامر صادق هادي53901122422046052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية601.0085.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء عالء حميد جاسم53911122422046054

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء غانم ضاحي محمد53921122422046055

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء مهند محسن علي53931122422046058

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب جاسب كاطع جرو53941122422046062

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0073.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب ماجد مانع عبد الحسن53951122422046067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0088.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينه سامي ابراهيم ضيغم53961122422046068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0070.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيساره قاسم عبد الواحد ماضي53971122422046071

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0094.71اعدادية االخالص للبناتاحيائيسالي عباس جاسم جدوع53981122422046072

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0093.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيشهد اياد عويد جاسم53991122422046077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيغدير عمار عبد الحسين رسول54001122422046084
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قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية االخالص للبناتاحيائيغفران وسام عويد صيوان54011122422046086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد محمد لوتي54021122422046087

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه خضير يحيى صكبان54031122422046090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم كاظم حسن54041122422046094

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71اعدادية االخالص للبناتاحيائيلبنى مؤتمر حسين خشان54051122422046100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0090.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم حميد بشير سلمان54061122422046102

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم صباح عبد الواحد زيدان54071122422046108

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم عبد االمير هاتف عكين54081122422046110

قسم تقنيات التغذية العالجية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية670.0095.71اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم علي محسن حسين54091122422046114

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم عماد خزعل مشاي54101122422046115

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيمريم ماجد جبار جوده54111122422046116

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى652.0093.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيملك حسين هادي عوده54121122422046119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنار حسين جاسم صالح54131122422046121

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0069.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنة هللا سلمان جواد حبيب54141122422046123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى688.0098.29اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنة هللا محمد عبد الواحد توفيق54151122422046124

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيمها قاسم محمد عريبي54161122422046125

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية االخالص للبناتاحيائيمهاد خالد جبار غانم54171122422046126

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية االخالص للبناتاحيائينبأ سعد داود مخلف54181122422046129

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية االخالص للبناتاحيائينهج الصدر محمد موحان فالح54191122422046131

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية االخالص للبناتاحيائينور الهدى صادق حميد عبد الحسين54201122422046133

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0088.14اعدادية االخالص للبناتاحيائينور الهدى صالح محمد ناصر54211122422046134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية االخالص للبناتاحيائينور سعد شهاب حمد54221122422046136

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية االخالص للبناتاحيائينور علي عبد الكريم محمد54231122422046137

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية االخالص للبناتاحيائينور مؤيد حميد جبر54241122422046138

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت528.0075.43اعدادية االخالص للبناتاحيائيهاجر هاشم كريم حسين54251122422046143

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43اعدادية االخالص للبناتاحيائيهاله رياض غالي عباس54261122422046144

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية االخالص للبناتاحيائيهدى علي فالح عبد الحسن54271122422046146

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية االخالص للبناتاحيائيهدى وسام علي عبيد54281122422046147

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0495.29ثانوية المتميزاتاحيائياريج ضياء ناجي عبود54291122422047001

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.8490.41ثانوية المتميزاتاحيائياريج علي كاظم شفيق54301122422047002

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0091.14ثانوية المتميزاتاحيائيازل فارس حسن خلف54311122422047003

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.6090.37ثانوية المتميزاتاحيائيازين صباح غازي كاظم54321122422047004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد696.9699.57ثانوية المتميزاتاحيائيافنان محمد عدنان باقر54331122422047005

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية619.6888.53ثانوية المتميزاتاحيائياماني ايهم هاشم سعدون54341122422047007

كلية الطب/جامعة االنبار696.2099.46ثانوية المتميزاتاحيائيامنه ابراهيم محمد فهد54351122422047008

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين681.6097.37ثانوية المتميزاتاحيائيامنه خالد الطيف مهدي54361122422047009

كلية الطب/جامعة بغداد707.52101.07ثانوية المتميزاتاحيائيايه عادل علوان حسين54371122422047013

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.4079.77ثانوية المتميزاتاحيائيايه عباس حمود عبد54381122422047014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.6097.94ثانوية المتميزاتاحيائيبان محمد جالل عبد الرزاق54391122422047015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى678.7696.97ثانوية المتميزاتاحيائيبتول خضير محيبس مبارك54401122422047016
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.4497.78ثانوية المتميزاتاحيائيبراء حسين عباس محمد54411122422047017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.6095.51ثانوية المتميزاتاحيائيبراء دريد وليد سلمان54421122422047018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد613.0087.57ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك احمد سعيد عزيز54431122422047019

كلية الزراعة/جامعة ديالى489.3269.90ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك بالل فوزي سعيد54441122422047020

كلية الطب/جامعة االنبار696.9699.57ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك صفاء حاتم مطلك54451122422047021

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.2891.75ثانوية المتميزاتاحيائيتسنيم استبرق كاظم حسن54461122422047022

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد683.2897.61ثانوية المتميزاتاحيائيتقى بركات مجيد حميد54471122422047024

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين558.6879.81ثانوية المتميزاتاحيائيتقى سعد شياع جاسم54481122422047025

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.5297.36ثانوية المتميزاتاحيائيجنات عبد المجيد محمد احمد54491122422047027

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.9295.13ثانوية المتميزاتاحيائيحنين حسين علي كاظم54501122422047028

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.6899.24ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حيدر مهدي محمد54511122422047029

كلية العلوم/جامعة بغداد673.5296.22ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه وسام محمد نصر هللا54521122422047030

كلية الطب/جامعة الفلوجة702.92100.42ثانوية المتميزاتاحيائيديما محمد عبد الفتاح نعمه54531122422047031

كلية الطب/جامعة بغداد708.76101.25ثانوية المتميزاتاحيائيديمه حيدر عبد االله عبد الجبار54541122422047032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.7295.96ثانوية المتميزاتاحيائيدينا رعد جاسب عاصي54551122422047033

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.5297.07ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا نصر حسين علي54561122422047034

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.8499.12ثانوية المتميزاتاحيائيرانيه عبد الكريم رزوقي حمد54571122422047035

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين646.5292.36ثانوية المتميزاتاحيائيرسل حارث عبد الفتاح شوقي54581122422047036

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية المتميزاتاحيائيرسل عباس كاظم محسن54591122422047037

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية694.7699.25ثانوية المتميزاتاحيائيرقية جاسم مجيد رشيد54601122422047039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.2099.31ثانوية المتميزاتاحيائيرند مثنى رحيم جاسم54611122422047040

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.36100.34ثانوية المتميزاتاحيائيروان خالد تكليف كاظم54621122422047041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد596.6885.24ثانوية المتميزاتاحيائيروان فرقد علي صادق54631122422047042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.60100.23ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد غازي شراد54641122422047043

كلية الطب/جامعة النهرين703.72100.53ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر ياسين طه54651122422047044

كلية الطب/الجامعة المستنصرية705.68100.81ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء رشاد عليوي شكير54661122422047045

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.6099.23ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء هاشم جابر حسن54671122422047046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0888.73ثانوية المتميزاتاحيائيزينب احمد عبد حمادي54681122422047047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.68100.38ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر عبد الكريم محمد54691122422047048

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.8097.40ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر عبود رمضان54701122422047049

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية المتميزاتاحيائيزينب رافد محسن عيدان54711122422047050

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.00100.57ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عامر خزعل ساهي54721122422047052

كلية الطب/جامعة بغداد710.00101.43ثانوية المتميزاتاحيائيزينب غيث غانم ذياب54731122422047053

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.9699.99ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد فوزي جمعه54741122422047054

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.5299.65ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمود سكران جواد54751122422047055

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى675.9696.57ثانوية المتميزاتاحيائيزينب نبيل جبار حسين54761122422047056

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد648.4092.63ثانوية المتميزاتاحيائيساره اياد خلف زيدان54771122422047057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.3698.91ثانوية المتميزاتاحيائيسجى حسام مصطفى امين54781122422047058

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.2898.75ثانوية المتميزاتاحيائيسكينه مهدي هادي عباس54791122422047059

كلية الطب/جامعة بغداد712.92101.85ثانوية المتميزاتاحيائيسما حمودي حسام عبد54801122422047060
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية706.60100.94ثانوية المتميزاتاحيائيشمس حامد عباس محمد54811122422047061

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.52100.07ثانوية المتميزاتاحيائيشمس سعد عباس حميد54821122422047062

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.28100.33ثانوية المتميزاتاحيائيشمس عبد الرحمن رشيد عبد الرحمن54831122422047063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.5295.65ثانوية المتميزاتاحيائيصفى فوزي ياسين مهدي54841122422047065

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.6898.67ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه عالء جاسم تقي54851122422047066

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.6896.95ثانوية المتميزاتاحيائيعسل رعد عبد هللا محسن54861122422047067

كلية التمريض/جامعة كركوك663.5694.79ثانوية المتميزاتاحيائيغدير باسم عبد الرضا محمد54871122422047068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.6895.53ثانوية المتميزاتاحيائيغسق محمد عبيد علوان54881122422047070

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.4090.20ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء سعد فالح حسن54891122422047071

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.7297.82ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء عالء حسين عليوي54901122422047072

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.8893.98ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر صادق داود54911122422047073

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية693.9299.13ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي عواد رحيم54921122422047074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.04100.58ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه ليث مهدي حسن54931122422047075

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية698.1299.73ثانوية المتميزاتاحيائيقبس حسين جاسم عبد الكريم54941122422047076

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية681.6097.37ثانوية المتميزاتاحيائيالرا عقيل محمد نجم احمد54951122422047077

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.84100.69ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حيدر علي ابراهيم54961122422047079

كلية الطب/جامعة بغداد708.84101.26ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي غازي عبيد54971122422047081

كلية الطب/جامعة بغداد711.60101.66ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي كاظم علي54981122422047082

كلية الطب/جامعة بغداد709.84101.41ثانوية المتميزاتاحيائيمريم لؤي عباس شاكر54991122422047083

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.2490.89ثانوية المتميزاتاحيائيمالك سعد عبد عليوي55001122422047084

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.84100.69ثانوية المتميزاتاحيائيمالك مصطفى احمد عبد القادر55011122422047085

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين679.7297.10ثانوية المتميزاتاحيائيمنار نوري مهدي جبوري55021122422047086

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.7288.67ثانوية المتميزاتاحيائيمينا عالء عبد الحسين مهدي55031122422047088

كلية الطب/جامعة نينوى695.2899.33ثانوية المتميزاتاحيائينبا غسان عبد هللا يوسف55041122422047090

كلية اآلداب/جامعة بغداد524.0074.86ثانوية المتميزاتاحيائينرجس غالب احمد عسكر55051122422047091

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى حسين علي يوسف55061122422047092

كلية العلوم/جامعة بغداد642.9291.85ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى عدنان سبع خميس55071122422047093

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد624.1289.16ثانوية المتميزاتاحيائينور مجيد حميد مجيد55081122422047094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.1296.87ثانوية المتميزاتاحيائينور مهدي صالح نايف55091122422047095

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.4494.78ثانوية المتميزاتاحيائينور نعمان عبد الرحمن كرم55101122422047096

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.5698.37ثانوية المتميزاتاحيائيهدير باسل هالل عبد الحسين55111122422047097

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0093.71ثانوية المتميزاتاحيائيود عباس ثابت حمود55121122422047098

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيأفنان ابراهيم عازم احمد55131122422048001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيابرار صفاء عمران حسن55141122422048003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0086.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائياسراء علي غالب عاكف55151122422048004

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0087.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائياسما حيدر مندل خضير55161122422048005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائياسماء هيثم لطيف ظاهر55171122422048006

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيامنية عمار خليل ابراهيم55181122422048009

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية541.0077.29ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائياية علي محمد حميد55191122422048011

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل589.0084.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيايه عمار حبيب جواد55201122422048015
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0080.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيبتول حسين عبد االمير عبد الحسين55211122422048017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيبهاء حميد مجيد محمد55221122422048021

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيتبارك عبد الكريم حسن علوان55231122422048025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيتبارك محمد جابر رميض55241122422048027

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين675.0096.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيحتين عدي عبد االله رشيد55251122422048030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0077.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيحنين ضرغام كمال ناجي55261122422048031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد694.0099.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيدعاء توفيق طارق توفيق55271122422048036

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرتاج حسن حميد علي55281122422048040

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيرتاج عبد الحميد عبد الخالق حميد55291122422048041

كلية الصيدلة/جامعة النهرين691.0098.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيروان حسين علي شغاتي55301122422048048

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيريام سامي احمد سلطان55311122422048050

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0074.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيريهام رائد عبد الرزاق علي55321122422048051

كلية القانون/الجامعة المستنصرية608.0086.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء احمد محمود رجب55331122422048052

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية605.0086.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء سيف كاظم كاطع55341122422048055

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء عباس نعمه لفته55351122422048056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء قاسم حمود شخير55361122422048059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزهراء نجاح جاسم محمد55371122422048061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية638.0091.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب ثامر ناصر حسين55381122422048062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيزينب زياد عبد هللا عبد الكريم55391122422048064

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسارة مصطفى عبد الرحمن توفيق55401122422048070

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسلوى شاكر مهدي صالح55411122422048077

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيسما ثائر محمد حمزة55421122422048078

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشروق فراس محمد زكي يحيى55431122422048080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشهد سمير حسن حسين55441122422048082

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشهد محمد موسى عبد االمير55451122422048083

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0093.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيشيماء محمد محمود عبد الحسين55461122422048085

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيصفد مهند وارد وهيب55471122422048087

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0076.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة احمد رحيم ناصر55481122422048091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار516.0073.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة زيدون جواد محمد55491122422048093

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمة فؤاد حميد كرم علي55501122422048097

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0068.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفاطمه محمد عيبد الحميد جمعه55511122422048099

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيفرح احمد محمد جعفر حسن55521122422048101

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيقمر علي ناجي عبد الحسين55531122422048102

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين688.0098.29ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم جميل عبد الجبار خضير55541122422048106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم خضير عباس جليل55551122422048108

كلية العلوم/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم سالم عادل جواد55561122422048110

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى619.0088.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم علي محمود احمد55571122422048111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم عماد عبد اللطيف عباس55581122422048112

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0099.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم فارس جاسم محمد55591122422048113

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت615.0087.86ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمريم فراس زهير علي55601122422048114
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كلية العلوم/جامعة بغداد644.0092.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيميريام كامل محمد علي55611122422048122

كلية الطب/جامعة االنبار696.0099.43ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمينا احمد عبد الحسين سكر55621122422048125

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى441.0063.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيمينا محمد فخري كاظم55631122422048126

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينانسي فراس محمد عباس55641122422048128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينبا شاكر محمود علي55651122422048130

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية635.0090.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينور اسعد هادي حسن55661122422048132

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينور هللا حسن علي حسين55671122422048133

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائينور اياد عزيز ناجي55681122422048135

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيهبه هاني محمد حميد55691122422048142

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيهال احمد محمد ريسان55701122422048144

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0086.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيهيا عمار عبد المهدي طالب55711122422048145

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية630.0090.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائيوفاء جبار علي مطر55721122422048146

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية المنهل للمتفوقاتاحيائييقين بالل فؤاد سلمان55731122422048147

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى653.0093.29ثانوية وهران للبناتاحيائيئه فين شوقي جواد كاظم55741122422049002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية وهران للبناتاحيائياسراء باسم رشيد كريم55751122422049005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0062.57ثانوية وهران للبناتاحيائياسالم رائد رعد طارق55761122422049006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية515.0073.57ثانوية وهران للبناتاحيائيبراء محمد كمال كاطع55771122422049007

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية662.0094.57ثانوية وهران للبناتاحيائيبسمة مهيمن خالد رضا55781122422049009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86ثانوية وهران للبناتاحيائيحوراء باسم رشيد كريم55791122422049013

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية458.0065.43ثانوية وهران للبناتاحيائيدانية جواد عدنان جواد55801122422049015

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية وهران للبناتاحيائيدعاء عالء فاضل عباس55811122422049016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0069.71ثانوية وهران للبناتاحيائيرتاج احمد زيدان خلف55821122422049018

كلية اللغات/جامعة بغداد572.0081.71ثانوية وهران للبناتاحيائيرشا محمد جمعة حمود55831122422049020

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية627.0089.57ثانوية وهران للبناتاحيائيزينب صفاء حسين علوان55841122422049023

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية579.0082.71ثانوية وهران للبناتاحيائيزينب محمد سكران جواد55851122422049024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية512.0073.14ثانوية وهران للبناتاحيائيعال عباس عبد الرزاق حسن55861122422049025

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد532.0076.00ثانوية وهران للبناتاحيائيفاطمة بكر محمود آمان شاه55871122422049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0060.71ثانوية وهران للبناتاحيائيفاطمة صباح فياض مطلك55881122422049031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0080.14ثانوية وهران للبناتاحيائيمريم حيدر مهدي محمد55891122422049036

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية وهران للبناتاحيائيمريم ماهر مرشد مجيد55901122422049037

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم643.0091.86ثانوية وهران للبناتاحيائينور صباح محمد مفتن55911122422049042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية وهران للبناتاحيائينورهان صباح محمد عبد هللا55921122422049043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيأنفال ناهد عبد الوهاب عبد الرزاق55931122422050001

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبتول احمد منعم عيدان55941122422050003

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبتول رائد جبار حسن55951122422050004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية466.0066.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبتول علي محسن حسون55961122422050005

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0087.86ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبركه هادي فهد خماس55971122422050006

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0070.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبنين طه جاسم محمد55981122422050007

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية مؤتة للبناتاحيائيتبارك الرحمن عبد الرضا جبر ساجت55991122422050008

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0085.29ثانوية مؤتة للبناتاحيائيتبارك فراس ستار جابر56001122422050009
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قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0079.71ثانوية مؤتة للبناتاحيائيروان زيد سعد محمود56011122422050011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزهراء مازن جاسم محمد56021122422050012

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزهراء محمد نعيس لفته56031122422050013

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية مؤتة للبناتاحيائيساره سامي جابر موسى56041122422050015

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم528.0075.43ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عدي فوزي جالب56051122422050020

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0088.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه جعفر داخل دحام56061122422050021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمالك علي حسين يونس56071122422050024

كلية العلوم/جامعة بغداد634.0090.57ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمنى جودي عزيز كريم56081122422050025

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية مؤتة للبناتاحيائيميمونه جمال شاكر محمود56091122422050026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية مؤتة للبناتاحيائينريمان صباح محمد مهدي عبد الكريم56101122422050029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43ثانوية نور العلم للبناتاحيائيتبارك حميد خضير احمد56111122422052003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم661.0094.43ثانوية نور العلم للبناتاحيائيغفران ياسين طه ابراهيم56121122422052018

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية نور العلم للبناتاحيائيفاطمه حسن ناجي عبود56131122422052019

كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية نور العلم للبناتاحيائيفرح احمد محمد طارق عبد الرزاق56141122422052020

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية نور العلم للبناتاحيائيندى فيصل ماجد ناصر56151122422052022

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية نور العلم للبناتاحيائينورهان محمود جاسم عباس56161122422052024

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0092.71ثانوية نور العلم للبناتاحيائيهبه عبد الرحمن محمود عيدان56171122422052025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14ثانوية السجدة للبناتاحيائياماني وليد فيصل متعب56181122422054002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0082.14ثانوية السجدة للبناتاحيائيروان وسام زغير عاشور56191122422054009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية السجدة للبناتاحيائيزهراء عامر احمد علوان56201122422054011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية645.0092.14ثانوية السجدة للبناتاحيائيزهراء كريم مهدي عباس56211122422054012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية السجدة للبناتاحيائيسرى محمد فالح جميل56221122422054013

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية السجدة للبناتاحيائيقبس شهاب احمد علي56231122422054016

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية الرباط للبناتاحيائياساور يحيى عبد هللا عبود56241122422055003

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية646.0092.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيايه رحمن حسن دويج56251122422055012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الرباط للبناتاحيائيبان عثمان خالد عباس56261122422055018

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية674.0096.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيبلسم ناصر حسين محمود56271122422055020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الرباط للبناتاحيائيبنين ضياء جعفر كاظم56281122422055022

كلية العلوم/جامعة النهرين604.0086.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيتبارك عادل جواد حسين56291122422055026

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء522.0074.57اعدادية الرباط للبناتاحيائيتقى محمد جاسم عليوي56301122422055028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية553.0079.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيرقيه احمد عزيز عبد56311122422055042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيرقيه حامد حسين خلف56321122422055043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0073.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيرقية فاضل محسن بدر56331122422055044

كلية الصيدلة/جامعة االنبار689.0098.43اعدادية الرباط للبناتاحيائيريا باسم صالح معيلي56341122422055046

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14اعدادية الرباط للبناتاحيائيزهراء حسين علي محسن56351122422055049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيزهراء كريم كامل محمد56361122422055055

كلية اآلداب/الجامعة العراقية508.0072.57اعدادية الرباط للبناتاحيائيزينب جبار خلوف مرزه56371122422055058

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى658.0094.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيزينب عبد الكريم ابراهيم جواد56381122422055059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيزينب علي عبد الجبار حسين56391122422055060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيزينب محمد عزيز علي56401122422055064
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علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيزينه هيثم ضاري اسماعيل56411122422055067

كلية العلوم/جامعة بابل579.0082.71اعدادية الرباط للبناتاحيائيسفانه رائد جوده محمد56421122422055072

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0091.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيشهد محمود جاسم لفته56431122422055078

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الرباط للبناتاحيائيصابرين حسين منعم قاسم56441122422055079

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية الرباط للبناتاحيائيضحى شاكر حميد غاوي56451122422055080

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0090.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيعبير احمد محسن ظاهر56461122422055085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية الرباط للبناتاحيائيفاتن قيصر داود سلمان56471122422055090

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية584.0083.43اعدادية الرباط للبناتاحيائيفاطمه حقي اسماعيل عباس56481122422055092

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0071.71اعدادية الرباط للبناتاحيائيفاطمه كريم دحام مطر56491122422055096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86اعدادية الرباط للبناتاحيائيمريم محمد مجيد شياع56501122422055099

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل573.0081.86اعدادية الرباط للبناتاحيائيموج باسم محمد جاسم56511122422055104

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين664.0094.86اعدادية الرباط للبناتاحيائينرجس رياض محمد ياسر56521122422055110

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية475.0067.86اعدادية الرباط للبناتاحيائينهاوند حازم موسى عبد56531122422055111

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية الرباط للبناتاحيائينور الهدى صالح محمد سعيد56541122422055112

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية الرباط للبناتاحيائينور قيس عويد شون56551122422055115

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية635.0090.71اعدادية الرباط للبناتاحيائيهدى نافع محمد عبادي56561122422055117

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00اعدادية الرباط للبناتاحيائيورود ناجح فرحان عبد56571122422055120

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية الرباط للبناتاحيائييقين سعد اسماعيل عباس56581122422055123

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد639.0091.29اعدادية النهار للبناتاحيائياسراء سالم محمد تومان56591122422056002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0095.86اعدادية النهار للبناتاحيائيايات صدى عبد الحسين عباس56601122422056003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية النهار للبناتاحيائيايه اسامه موفق داود56611122422056004

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية النهار للبناتاحيائيبتول فيصل حميد احمد56621122422056006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57اعدادية النهار للبناتاحيائيبسمه عادل سالم محمد56631122422056007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية النهار للبناتاحيائيتبارك محمد جاسم رشيد56641122422056010

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية النهار للبناتاحيائيجنات اسماعيل ابراهيم حسن56651122422056013

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية636.0090.86اعدادية النهار للبناتاحيائيداليا فراس فاضل عبيد56661122422056016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية النهار للبناتاحيائيدعاء ناظم عطيه جياد56671122422056018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت474.0067.71اعدادية النهار للبناتاحيائيرسالن سعدون محمد حميد56681122422056022

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية النهار للبناتاحيائيرقيه حسين علي حسين56691122422056023

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية641.0091.57اعدادية النهار للبناتاحيائيروال اياد ناصر ابراهيم56701122422056025

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء مرتضى جاسب رحيمه56711122422056026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية النهار للبناتاحيائيزهراء وسام محمد اسماعيل56721122422056028

كلية اآلداب/الجامعة العراقية494.0070.57اعدادية النهار للبناتاحيائيسجى حسين راضي عجيمي56731122422056031

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية النهار للبناتاحيائيسميه محمد خضير فزع56741122422056035

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0071.29اعدادية النهار للبناتاحيائيضحى احمد عبد الحسن حامد56751122422056038

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية النهار للبناتاحيائيضحى حسين راضي عجيمي56761122422056039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه فراس كاظم عبد الحسين56771122422056041

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0088.29اعدادية النهار للبناتاحيائيعال علي حسين جلوب56781122422056043

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم جبر56791122422056045

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0083.00اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه خالد شيحان فهد56801122422056046
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه سالم صاحب علي56811122422056047

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء579.0082.71اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه طارق خالد محمد56821122422056048

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية النهار للبناتاحيائيفرح صالح حسن خضير56831122422056050

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية النهار للبناتاحيائينور الهدى سلمان علي حسين56841122422056058

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم650.0092.86اعدادية النهار للبناتاحيائييسر موفق طالب جسام56851122422056065

كلية العلوم/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية تل السمر للبناتاحيائيأمال كاطع عبد متعب56861122422058001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0079.00ثانوية تل السمر للبناتاحيائياسراء اسماعيل محمد جواد56871122422058006

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية تل السمر للبناتاحيائياالء مصطفى طه جاسم56881122422058009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية تل السمر للبناتاحيائيايالف خالد فخري زعال56891122422058012

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية639.0091.29ثانوية تل السمر للبناتاحيائيتبارك جياد علي عذاب56901122422058015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.0098.57ثانوية تل السمر للبناتاحيائيداليا عيدان حسين عبد هللا56911122422058020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية تل السمر للبناتاحيائيدنيا رشيد عبد المهدي راشد56921122422058023

قسم معلم الصفوف االولى-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0074.00ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرؤى حميد لهمود ساجت56931122422058024

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية تل السمر للبناتاحيائيزينب سعد محسن صخيل56941122422058031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية تل السمر للبناتاحيائيساره عامر علي محمود56951122422058041

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسميه حسين شاهر صالح56961122422058043

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية تل السمر للبناتاحيائيصفيه كاطع عبد متعب56971122422058047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0064.57ثانوية تل السمر للبناتاحيائيفاطمه صباح زيدان دالي56981122422058053

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى556.0079.43ثانوية تل السمر للبناتاحيائيفاطمه عمار خلف عبد هللا56991122422058054

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية تل السمر للبناتاحيائيمريم علي جدوع حسن57001122422058059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0074.71ثانوية تل السمر للبناتاحيائيمهى حسين صخيل مطرود57011122422058062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية تل السمر للبناتاحيائينبأ قحطان عبد حسين57021122422058064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية تل السمر للبناتاحيائينبأ محمد كاظم نايل57031122422058065

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0061.86ثانوية تل السمر للبناتاحيائينغم سعدي محسن عبد57041122422058066

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية تل السمر للبناتاحيائيهبه عوده خضير نايل57051122422058072

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية659.0094.14ثانوية تل السمر للبناتاحيائيهيام بحر خلف محمد57061122422058075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة428.0061.14ثانوية االالء للبناتاحيائيرحاب وليد شهاب حمد57071122422059006

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية االالء للبناتاحيائيسرى اكرم احمد مطشر57081122422059009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0064.29ثانوية االالء للبناتاحيائيصبا فؤاد سالم داود57091122422059010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االالء للبناتاحيائيطيبة صباح حسن هادي57101122422059011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0072.00ثانوية االالء للبناتاحيائيكوثر حسين سلمان علوان57111122422059013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية االالء للبناتاحيائيمنار صباح حسن هادي57121122422059017

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية االالء للبناتاحيائيهدى اسامه عبد العزيز شياع57131122422059018

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية االالء للبناتاحيائييسر سعد محمد شبيب57141122422059019

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائياستبرق شاكر خلف ذيب57151122422060004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0077.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائياسماء صالح حمزه عبيد57161122422060006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية المعرفة للبناتاحيائيانفال طاهر عوده خضير57171122422060010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيتبارك عبد صايل عميره57181122422060015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى689.0098.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيتبارك ياسر محمد علي57191122422060016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد605.0086.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيثناء كردي صدام مزبان57201122422060017
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0076.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائيحنان ريكان صالح مهاوش57211122422060019

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيخنساء محمد مكتوب افنيطل57221122422060021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيدعاء طه داود علي57231122422060022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيرجاء عالء جواد كاظم57241122422060024

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين545.0077.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيرحمه محسن صبار جسام57251122422060026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد623.0089.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب سعد عبد الحسين خيطان57261122422060028

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0093.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب عالوي محمد عواد57271122422060030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى676.0096.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب قيس شياع هاشم57281122422060031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0077.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب محمود احمد محمد57291122422060032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية439.0062.71اعدادية المعرفة للبناتاحيائيصبا كريم عباس حسين57301122422060040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيصفاء محمد حسن فرحان57311122422060042

كلية العلوم/جامعة االنبار576.0082.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائيضحى احمد عباس عبد هللا57321122422060043

كلية طب االسنان/جامعة االنبار693.0099.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيطيبه سعيد شالل سهيل57331122422060045

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية المعرفة للبناتاحيائيطيبه عباس فاضل محمود57341122422060046

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد627.0089.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائيعلياء سعدي ناجي علي57351122422060049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة ياس خضير علي57361122422060051

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل554.0079.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه محمد مكي علي57371122422060052

كلية اآلداب/جامعة االنبار447.0063.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيماريه محمد كريم حمد57381122422060056

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0077.43اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمريم فالح حاتم حسن57391122422060062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمريم مؤيد فرحان شالل57401122422060064

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0092.14اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمالك احمد مطلب محمد57411122422060065

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمنى سعد ناهي مزعل57421122422060067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبا احمد عاشور محمود57431122422060070

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبا مهند عدنان عيدان57441122422060074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية المعرفة للبناتاحيائينورس طه صالح حسين57451122422060077

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0094.71اعدادية المعرفة للبناتاحيائيهاجر ذيبان سرحان كاظم57461122422060078

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية المعرفة للبناتاحيائييقين محمد سرحان اسماعيل57471122422060083

كلية التمريض/جامعة بابل665.0095.00ثانوية البسملة للبناتاحيائياساور قاسم طعيمه بردان57481122422061004

كلية االعالم/الجامعة العراقية547.0078.14ثانوية البسملة للبناتاحيائياسراء لؤي عبد الحسين ماذي57491122422061006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيايات مهند عدنان عبد الحمزه57501122422061008

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية البسملة للبناتاحيائيايه صالح جاسم جواد57511122422061010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0077.71ثانوية البسملة للبناتاحيائيبراء حسين خلف عباس57521122422061011

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيبسمه جمال علي حسن57531122422061012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيرسل عادل حنون ناصر57541122422061021

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0094.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء حاتم عبد الكريم موسى57551122422061026

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء عقيل عوده عذيب57561122422061029

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر سلمان57571122422061032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0068.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء وليد خالد شياع57581122422061034

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب حسين علي ردبني57591122422061035

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0087.86ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا مجبل57601122422061036
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قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0094.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيشهد عماد عبد الكاظم شهيد57611122422061041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية البسملة للبناتاحيائيطيبه اسماعيل فاضل غايب57621122422061043

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية البسملة للبناتاحيائيعال خالد عبد طعمة57631122422061044

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني السماوة/جامعة الفرات االوسط التقنية637.0091.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيغدير محمد فالح شغاتي57641122422061047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة احمد عودة ابراهيم57651122422061049

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد االمير حسن57661122422061051

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية البسملة للبناتاحيائيمروه لطيف محمد هاشم57671122422061054

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم مهدي فاهم فرحان57681122422061055

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43ثانوية البسملة للبناتاحيائينبا حيدر خالد عبد الجليل57691122422061056

كلية الطب/الجامعة العراقية700.00100.00ثانوية البسملة للبناتاحيائيهبة سالم كاظم موسى57701122422061064

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية البسملة للبناتاحيائيهديل ابراهيم كاظم حمزة57711122422061065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0061.14ثانوية البسملة للبناتاحيائييسر قاسم طعيمه بردان57721122422061067

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية643.0091.86ثانوية السجى للبناتاحيائيازل وسام جميل كاظم57731122422063003

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين685.0097.86ثانوية السجى للبناتاحيائيايات محمد شريف عبد57741122422063005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية السجى للبناتاحيائيايه ظاهر احمد فليح57751122422063006

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.0098.43ثانوية السجى للبناتاحيائيبدر البدور صالح اموري طه57761122422063007

كلية العلوم/جامعة بغداد638.0091.14ثانوية السجى للبناتاحيائيبنين رعد نجم عبد57771122422063008

كلية العلوم/جامعة النهرين592.0084.57ثانوية السجى للبناتاحيائيتبارك رافد حامد كاظم57781122422063010

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى673.0096.14ثانوية السجى للبناتاحيائيتقى حميد مجيد الزم57791122422063012

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت661.0094.43ثانوية السجى للبناتاحيائيحوراء باسم سعدون دعير57801122422063016

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86ثانوية السجى للبناتاحيائيحوراء سعد حسن علوي57811122422063017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0078.00ثانوية السجى للبناتاحيائيخديجة احمد هاشم عبد57821122422063018

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0093.57ثانوية السجى للبناتاحيائيرؤى باسل ياسين طه57831122422063019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية السجى للبناتاحيائيرغد احمد سعدي شهيد57841122422063021

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية السجى للبناتاحيائيزهراء محمد عنيد فرهود57851122422063028

قسم تقنيات صحة المجتمع-التخصصات الطبية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى659.0094.14ثانوية السجى للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم جبار57861122422063029

كلية العلوم/جامعة النهرين612.0087.43ثانوية السجى للبناتاحيائيزينب هيثم محسن صفوك57871122422063031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية السجى للبناتاحيائيساره حيدر عبد هللا جاسم57881122422063032

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية591.0084.43ثانوية السجى للبناتاحيائيسبا نزار حسين علوان57891122422063033

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية السجى للبناتاحيائيصفا سامي عبد الزهره هادي57901122422063036

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية639.0091.29ثانوية السجى للبناتاحيائيطيبه عادل عبد االمير مطر57911122422063037

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57ثانوية السجى للبناتاحيائيغدير حاتم تركي غبين57921122422063039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14ثانوية السجى للبناتاحيائيغفران احمد حسن صالح57931122422063041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية السجى للبناتاحيائيفرح حسين علي حسوني57941122422063044

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية السجى للبناتاحيائيمروه صباح عامر عبد علي57951122422063046

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية السجى للبناتاحيائيمريم احمد حبيب كاظم57961122422063047

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00ثانوية السجى للبناتاحيائيمريم طارق سامي عامر57971122422063048

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت586.0083.71ثانوية السجى للبناتاحيائيمريم فراس كاظم نعمه57981122422063050

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية609.0087.00ثانوية السجى للبناتاحيائيمالك وليد زامل زغير57991122422063052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0073.57ثانوية السجى للبناتاحيائيمنار لؤي سامي عبد الوهاب58001122422063054
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0087.00ثانوية السجى للبناتاحيائينور عباس فيصل شبر58011122422063057

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية الميسرة للبناتاحيائيافنان خالد حمد فارس58021122422064003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية602.0086.00ثانوية الميسرة للبناتاحيائيصبا خضير معارج محمد58031122422064016

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الميسرة للبناتاحيائيضحى حسام عبد هللا فرهود58041122422064017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية الميسرة للبناتاحيائيمنار علي ناصر حسين58051122422064027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم623.0089.00ثانوية الميسرة للبناتاحيائيميسم فالح حسن خلف58061122422064031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0058.29ثانوية الميسرة للبناتاحيائيهدى مزهر جرو جالب58071122422064033

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية الميسرة للبناتاحيائيهديل خوام ابراهيم عسكر58081122422064034

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0088.43ثانوية الميسرة للبناتاحيائييقين عطا هللا سالم جدوع58091122422064037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية الزقورة للبناتاحيائيبتول حيدر هادي محمد58101122422065002

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل528.0075.43ثانوية الزقورة للبناتاحيائيرانيا لؤي صباح عبد الرزاق58111122422065006

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة533.0076.14ثانوية الزقورة للبناتاحيائيرفل خميس محمود حسن58121122422065007

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية الزقورة للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل محمود58131122422065010

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم524.0074.86ثانوية الزقورة للبناتاحيائيزينب قصي علي نصر58141122422065011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0084.43ثانوية الزقورة للبناتاحيائيسميه محمود كاظم عباس58151122422065016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد604.0086.29ثانوية الزقورة للبناتاحيائيمارية فؤاد صايل عداي58161122422065022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية الزقورة للبناتاحيائييسر طارق سالم سهيل58171122422065026

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية535.0076.43ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيتبارك صباح احمد جاسم58181122422066003

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0095.14ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيرانيا فالح مهدي عبيد58191122422066007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة457.0065.29ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيفرح رعد عبد هللا ابراهيم58201122422066012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائييقين حامد جياد فياض58211122422066016

قسم تقنيات المختبرات الطبية-التخصصات الطبية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية الرحاب للبناتاحيائياستبرق خالد ابراهيم احمد58221122422067001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0072.43ثانوية الرحاب للبناتاحيائيايه قحطان زيدان غالب58231122422067005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0096.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيتبارك حميد رشيد عويد58241122422067008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية الرحاب للبناتاحيائيخديجة صالح ناصر سلومي58251122422067011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد602.0086.00ثانوية الرحاب للبناتاحيائيسميه احمد محمد بريسم58261122422067019

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين668.0095.43ثانوية الرحاب للبناتاحيائيمنسك توفيق خلف عواد58271122422067024

كلية الصيدلة/جامعة االنبار688.0098.29ثانوية الرحاب للبناتاحيائييقين جاسم محمد احمد58281122422067027

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية604.0086.29ثانوية الرحاب للبناتاحيائييمان ايمن علي كنهوش58291122422067028

كلية العلوم/جامعة النهرين638.0091.14ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبتول فاضل شمخي جري58301122422068006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين تحسين حمادي حسين58311122422068008

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك احمد جليل غائب58321122422068010

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائيدنيا تحسين حمادي حسين58331122422068011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية703.00100.43ثانوية بلقيس للبناتاحيائيريم عامر عيال جياد58341122422068013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد599.0085.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيصفا عدي صدام يوسف58351122422068018

كلية التمريض/جامعة بغداد676.0096.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيضحى محمد حسين منفي58361122422068019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية487.0069.57ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغاده عصام محمد حسين عبد المجيد58371122422068020

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0089.86ثانوية بلقيس للبناتاحيائينبأ امجد عبد االمير وهيب58381122422068022

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية660.0094.29ثانوية بلقيس للبناتاحيائييقين علي خضير مهدي58391122422068026

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت649.4092.77ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيأوان مهند اكرم حسين58401122422069001
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائياسراء عباس صالح سلمان58411122422069003

كلية التمريض/جامعة الكوفة663.6494.81ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائياسراء نجم عبد علي كاظم58421122422069004

كلية الطب/جامعة بغداد708.28101.18ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائياسل محمد عبد اللطيف احمد58431122422069005

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.4099.77ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيافنان علي كاظم يعقوب58441122422069006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.6098.66ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيأفنان ماهر هزبر احمد58451122422069007

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.8898.55ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائياماني محمد حسين عفريت58461122422069008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.6869.10ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيآمنه محمد ابراهيم صايل58471122422069009

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.2096.31ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيآيه حيدر زهير ياسين58481122422069010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد621.2888.75ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيايه فراس حسن رشيد58491122422069011

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.2897.47ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيايه ليث عامر ناظم58501122422069012

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.2894.75ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتاره حسين ديكان خضير58511122422069018

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.00100.14ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتبارك اياد معاني عبود58521122422069019

كلية التمريض/جامعة بغداد669.8895.70ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيتبارك مشعل عبد الحسين عبد الخالق58531122422069020

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين656.5693.79ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيحوراء حسن محسن غدير58541122422069023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية690.5298.65ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيدانيه سما عباس هادي58551122422069025

كلية الطب/الجامعة المستنصرية704.84100.69ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيديار فراس محمود جاسم58561122422069026

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.6891.81ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيدينا حيدر حميد حسن58571122422069027

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.3298.76ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرؤيا احمد عبد الصاحب جعفر58581122422069028

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية695.0099.29ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرشا احمد زهدي محمد رؤوف58591122422069029

كلية العلوم/جامعة النهرين599.0085.57ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرشا ياسين محمود رشيد58601122422069030

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.2898.04ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرفل محمد حبيب جبر58611122422069032

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.2495.32ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرقيه طارق عباس هادي58621122422069033

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى661.9294.56ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرقيه مثنى مزهر جلوب58631122422069034

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.6090.37ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرند احمد حمزه عبد هللا58641122422069035

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.7696.97ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيرند سعدون جبار علي58651122422069036

كلية الطب/جامعة ذي قار697.7299.67ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيروان وليد عبد الحمزه هالل58661122422069038

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية584.0883.44ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد حمزه عبود58671122422069040

كلية الطب/جامعة نينوى696.0099.43ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد هاشم جابر58681122422069041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0095.57ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء طارق عبد الحسن سكيب58691122422069042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.8894.13ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء عالء فالح مهدي58701122422069043

كلية طب االسنان/جامعة بابل692.3698.91ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء فارس صبري خزندار58711122422069044

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية658.5294.07ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزهراء وسام صائب عبد الجبار58721122422069045

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية543.5677.65ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينب اسعد حميد عبود58731122422069046

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل641.7291.67ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينب علي راضي ثامر58741122422069047

كلية الطب/جامعة االنبار697.3699.62ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيزينه صباح سالم محمد58751122422069049

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيساره هيثم عبد القادر عثمان58761122422069051

كلية الطب/جامعة بغداد708.68101.24ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيسبأ قتيبه هاشم محمد58771122422069052

كلية العلوم/جامعة بغداد612.8487.55ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيسما خالد فاضل عباس58781122422069054

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية652.6093.23ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيسما موفق كامل ابراهيم58791122422069055

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى678.7696.97ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشمس قاسم صكبان ابراهيم58801122422069056
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كلية الطب/جامعة بغداد707.00101.00ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشهد فائق سلمان صالح58811122422069057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى609.3687.05ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيشهد وليد محي صالح58821122422069059

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين651.9693.14ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيصفا رشيد حمود حمادي58831122422069060

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة540.9277.27ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيصفا زياد خلف نصر هللا58841122422069061

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.84100.41ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيضحى وليد ناجي حميد58851122422069062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد692.2098.89ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيطيبه منتظر صالح جبر58861122422069063

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة كركوك683.5297.65ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيعراق ديار داود محمود58871122422069067

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.2096.46ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيعسل ياسر حسين دهيم58881122422069068

كلية العلوم/جامعة بغداد641.6491.66ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيعال عماد سامي حسين58891122422069070

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.1296.87ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغدير حيدر مهدي عباس58901122422069071

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.9299.27ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغدير دريد محي الدين عبد الباقي58911122422069072

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.9299.99ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغسق احمد جار هللا حسون58921122422069074

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.6496.38ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيغسق وسام سعدون ابراهيم58931122422069076

كلية العلوم/جامعة النهرين609.2087.03ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء اسماعيل علي عبد58941122422069077

كلية الطب/جامعة البصرة698.9699.85ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه اسعد عبد الحسين جوهر58951122422069079

كلية العلوم/جامعة بغداد608.8886.98ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه انس مجيد جاسم58961122422069080

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بابل685.4897.93ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه خالد صباح حسن58971122422069081

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.8891.55ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الرحمن اسماعيل حسن58981122422069082

كلية الطب/جامعة بغداد712.76101.82ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفاطمه عقيل ناجي شاكر58991122422069083

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.4095.63ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيفله عماد سعدون طاهر59001122422069084

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى662.0494.58ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم احمد فاضل كاظم59011122422069086

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0486.72ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم احمد مهدي عبود59021122422069087

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.8096.26ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم احمد ناجي محسن59031122422069088

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية699.6899.95ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم صالح رياض اكرم59041122422069089

كلية الطب/جامعة كربالء699.0099.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم غسق محمد عليوي59051122422069090

كلية العلوم/جامعة بغداد627.2089.60ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم فراس صاحب محمد59061122422069091

كلية الطب/جامعة الفلوجة696.7699.54ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمريم هادي شايع صاحب59071122422069092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد702.52100.36ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمالك ايهاب فاضل تايه59081122422069093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.2097.03ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمالك حسين خضير سهيل59091122422069094

كلية الطب/جامعة كربالء698.8499.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمنار وسام محسن عجر59101122422069095

كلية الصيدلة/جامعة النهرين690.6098.66ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيمها فرات كاظم حمودي59111122422069096

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.7686.54ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيميسره عالء ابراهيم شاكر59121122422069098

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.1694.59ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينسك الزهراء حسن عبد الهادي رومي59131122422069100

كلية الصيدلة/جامعة النهرين692.0098.86ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينور بشار فاضل علي رضا59141122422069102

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية658.2894.04ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينور عباس طعمه عوده59151122422069103

كلية العلوم/جامعة بغداد619.5288.50ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائينورهان ياسين ابريسم سعيد59161122422069106

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.7694.97ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيهديل سامر محمد جاسم59171122422069109

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.4881.78ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيهناء مؤيد صالح جمعه59181122422069110

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.8491.83ثانوية المسرة للمتميزاتاحيائيودق فراس نوري مذكور59191122422069111

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية556.0079.43ثانوية السويب للبناتاحيائياسراء خليل ابراهيم محمد59201122422070001
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية السويب للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم محمد59211122422070004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0061.71ثانوية السويب للبناتاحيائيلقاء حامد جياد عبد59221122422070011

كلية العلوم/جامعة بغداد646.0092.29ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائياسماء وليد حسن حمد59231122422071002

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيامنه ماجد كناش جياد59241122422071003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية467.0066.71ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيانفال ثامر علي مهدي59251122422071005

كلية العلوم/جامعة بغداد667.0095.29ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيتبارك عمار فيصل جسام59261122422071008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيتبارك عمار هشام عبد اللطيف59271122422071009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0076.29ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن مجيد59281122422071010

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيريام نبيل شاكر محمود59291122422071024

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية568.0081.14ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيساره رعد سعد كاظم59301122422071031

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0092.43ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيساره رياض حميد ماجد59311122422071032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى684.0097.71ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيسما نصير شدهان لطيف59321122422071036

كلية العلوم/جامعة االنبار559.0079.86ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيضحى كمال علي غفير59331122422071041

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين543.0077.57ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيطيبه مجيد احميد عوده59341122422071042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0065.57ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيعال احمد خضير حمدان59351122422071043

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين550.0078.57ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد بناي59361122422071046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيفرح عبد الرحيم محمد شهوان59371122422071048

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0091.71ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيكريمه وضاح ناصر حمادي59381122422071051

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية678.0096.86ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيكوثر سعد عادل محمد سعيد59391122422071052

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0091.86ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيالرة حاتم كردي يوسف59401122422071054

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني العمارة/الجامعة التقنية الجنوبية656.0093.71ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيمريم محمد صالح ناصر59411122422071056

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيملك مظفر عبد الجبار فياض59421122422071058

كلية اللغات/جامعة بغداد635.0090.71ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيميس اثير جاسم عبد هللا59431122422071060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائينبأ فيصل مهدي صالح59441122422071061

كلية طب االسنان/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائينور عبد المجيد حميد رشيد59451122422071065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية581.0083.00ثانوية لبابه العلمية للبناتاحيائيهذر بندر جابر عاكف59461122422071073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيجنان محمود ياس مثكال59471122422074004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيخلود علي حسين سلمان59481122422074006

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيعذراء محسن عباس سلمان59491122422074011

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيكوثر احسان فالح خضير59501122422074012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيكوثر نجم عبيد خساره59511122422074013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0088.29ثانوية الطاهرة للبناتاحيائيهاجر احمد مصلح عبد59521122422074014

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية االيمان للبناتاحيائيايالف يوسف حمد جرو59531122422077003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0082.29ثانوية االيمان للبناتاحيائيتبارك احمد سلمان حميد59541122422077004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية االيمان للبناتاحيائيتبارك خضر مطلب محمد59551122422077005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية االيمان للبناتاحيائيحوريه عدنان خضر جدوع59561122422077006

كلية التمريض/جامعة بغداد669.0095.57ثانوية االيمان للبناتاحيائيسميه قاسم محمد ياسين59571122422077011

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية االيمان للبناتاحيائيعائشه ابراهيم عمران ضيدان59581122422077014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية االيمان للبناتاحيائيمالك مجيد حميد محسن59591122422077017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0079.86ثانوية االيمان للبناتاحيائينازك حسين عبد هللا جدوع59601122422077020
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كلية الطب/جامعة الفلوجة697.0099.57ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائياروى احمد جاسم محمد59611122422078001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0077.29ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائياساور هشام كريم حسن59621122422078002

كلية العلوم/جامعة بغداد642.0091.71ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائياسراء علي غازي صالح59631122422078003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيامنه حسين داود طالل59641122422078004

كلية التمريض/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيايه مشتاق خالد كاظم59651122422078005

قسم تقنيات الكلية الصناعية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية684.0097.71ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيتبارك عمار محمد محسن59661122422078007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيدانيه محمد حاتم صبح59671122422078009

كلية العلوم/جامعة بغداد639.0091.29ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيدعاء علي حسين حمود59681122422078010

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0092.57ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيرفل ظاهر حميد اسماعيل59691122422078013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيساره محمد عبد الكريم محمد59701122422078017

التخصصات الطبية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى657.0093.86ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيضحى اسامه فجر جاسم59711122422078021

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيكوثر ضياء علي داود59721122422078027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين564.0080.57ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيلبنى خضير خزعل خلف59731122422078028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيمالك حازم صبر سلمان59741122422078034

كلية الطب/جامعة النهرين703.00100.43ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيميمونه طه كزار سعيد59751122422078036

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيميمونه ناصر عكله عبد59761122422078037

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0091.14ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيمينه اياد سامي زعال59771122422078038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائيندى مصطفى عبد الكريم خلف59781122422078039

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتاحيائينور علي سلمان محمد59791122422078041

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.0097.43ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائياسيل محمد فاضل منادي59801122424002002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى507.0072.43ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيساره حكمت فائق سرحان59811122424002014

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيسرى حازم جواد مطلك59821122424002016

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيضحى حيدر حميد جاسم59831122424002017

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0095.86ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيضحى مشتاق مهدي شهاب59841122424002018

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد علوان عبد الحسين59851122424002023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيمروه ليث علي اسماعيل59861122424002025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائينادين نزار سلمان داود59871122424002031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0085.00ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحسين مزعل59881122424002033

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0075.14ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيهدى احمد عزيز عوده59891122424002037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيهدى حيدر محمد علي رزوقي59901122424002038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية572.0081.71ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيامنه ماهر حسين مكيل59911122424003001

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيزهراء احسان عبد العالي عبد الحسين59921122424003009

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيسرى حسين علي مهدي59931122424003012

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيسندس علي جواد كاظم59941122424003013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة510.0072.86ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيعال صادق حيال زعال59951122424003016

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيفاطمه صفاء حسين عباس59961122424003018

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0073.57ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيمريم احمد حسين وحيد59971122424003020

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0094.86ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيتبارك مهند جعفر سالم59981122424006003

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل اموري عباس59991122424006005

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0088.71ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيشهد منير كاظم محمد60001122424006007
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التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى655.0093.57ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيطيبه ضياء عادل مصطفى60011122424006009

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت476.0068.00ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيعسل بشير جبار مرداو60021122424006011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس شنان جابر60031122424006012

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0065.57ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائينور علي عبد اللطيف كريم60041122424006016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائياالء عبد هللا جاسم محمد60051122424008002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.0098.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيامنه جمال فاضل عبد60061122424008003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0076.86ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيامنه حسين علي كاظم60071122424008004

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيايه احمد عدنان ابراهيم60081122424008008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى685.0097.86ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيايه فراس مجيد رشيد60091122424008010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتقى قاسم رزاق حسن60101122424008017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء649.0092.71ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيدينا احمد لطيف علي60111122424008024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيدينا باسم عبد الزهره عباس60121122424008025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيرانيا صائب عبد هللا كريم60131122424008026

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد633.0090.43ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار سبهان علي60141122424008031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0084.86ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيساره زياد خضير ريحان60151122424008035

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية525.0075.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيعائشه خميس شاكر نصي60161122424008040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى680.0097.14ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيعائشه مشيوح عبد هللا عياده60171122424008041

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى651.0093.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيعال مشيوح عبد هللا عياده60181122424008043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم غالب صاحب خضير60191122424008055

قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية-النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية657.0093.86ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد كاظم شامخ60201122424008063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0088.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينوره جبار فاضل مرعب60211122424008065

التخصصات الطبية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية663.0094.71ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيهاجر ضياء جبار زاير60221122424008067

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0074.14ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيهبه عصام احمد عباده60231122424008068

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيهيا زياد حميد هاشم60241122424008070

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71ثانوية القبس االهلية للبناتاحيائيامواج عماد خضير عويصي60251122424009001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0072.57ثانوية القبس االهلية للبناتاحيائيتانيا عماد الدين غازي عزت60261122424009002

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00ثانوية الفرات االهليه للبناتاحيائياستبرق سهيل عبد هللا سهر60271122424010001

كلية التربية/جامعة القادسية540.0077.14ثانوية الفرات االهليه للبناتاحيائيامنه عماد عبد القادر علي60281122424010003

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية الفرات االهليه للبناتاحيائيزهراء مؤيد رحيم حسين60291122424010008

قسم تقنيات التمريض-التخصصات الطبية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى631.0090.14ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائييسر حازم سلمان فرج60301122424011013

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائياسراء يحيى رشيد دويج60311122424013002

كلية العلوم/جامعة بغداد622.2888.90ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيايه عماد طالب عقيل60321122424013006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيتسنيم حسن شمخي كاطع60331122424013014

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0095.29ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيتقى علي شمسي غايب60341122424013016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد698.6099.80ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيدعاء باسم محمد ياسين60351122424013021

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزينب حامد قاسم مجيد60361122424013028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزينب زيد عدنان محمد60371122424013029

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزينب عمر يعرب خليل60381122424013030

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة النهرين684.6897.81ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم عبد المنعم عبد الهادي60391122424013031

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية663.0094.71ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزينه اوس مازن مزاحم60401122424013032
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قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى684.2897.75ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره حسين سفاح رحيم60411122424013033

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية700.00100.00ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره سمير عبد الرسول جواد60421122424013034

كلية الطب/الجامعة المستنصرية701.20100.17ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره محمد صباح عميد60431122424013035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0073.86ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره مهند سلمان محمد60441122424013036

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0092.43ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسبأ رحيم عباس مجيد60451122424013037

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز665.4895.07ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسجى ياسين محمود رشيد60461122424013038

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسما كريم محمود عيفان60471122424013039

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد523.0074.71ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيشهد ماجد جاسم كاظم60481122424013043

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيصفيه محمد جاسم محمد60491122424013044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين566.0080.86ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد حمزه كاظم60501122424013045

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى686.8498.12ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيطيبه حيدر عبد الجليل عباس60511122424013047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية560.4080.06ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيعائشه فراس فاضل حسن60521122424013049

كلية الصيدلة/جامعة بابل689.4898.50ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيعسل فريد حميد اسود60531122424013052

كلية العلوم/جامعة بغداد653.0093.29ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمار مهدي محمد60541122424013055

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية550.0078.57ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمروه خالد قاسم ريحان60551122424013062

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية673.0096.14ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم اياد عبد الرضا ابراهيم60561122424013063

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم616.0088.00ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم باسم كريم حبيب60571122424013064

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0085.29ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم محمد ياسين عبد60581122424013069

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.7299.25ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمينا عبد الكريم حمد حسين60591122424013076

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.6896.81ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمينا قحطان جواد كاظم60601122424013077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينور حسن فهد صالح60611122424013080

كلية الطب/جامعة بغداد707.52101.07ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيهديل سامر صبري مجيد60621122424013085

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيهديل عصام عبد الجليل محمد60631122424013086

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية528.0075.43ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائييسر ضياء محمد حسن حسون60641122424013088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0067.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايات سلمان حسن كاطع60651122424014008

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0081.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايه احمد حبيب كاظم60661122424014010

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايه هشام لطيف داود60671122424014015

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0082.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبان مؤيد كامل جسام60681122424014016

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبسمه اسماعيل فخري اسماعيل60691122424014017

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0094.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبلقيس وهاب جاسم عياده60701122424014019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى675.0096.43ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبنان محمد قاسم محمد60711122424014020

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك حكمت كريم جاسم60721122424014022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك سلمان حسين محمد علي60731122424014023

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيتقى محمد عباس جمال60741122424014028

كلية طب االسنان/جامعة االنبار691.0098.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيجلنار صادق جعفر محسن60751122424014029

كلية الصيدلة/جامعة بابل690.0098.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس خضير عبود60761122424014032

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد المنعم علوان60771122424014033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0067.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيرانيا حكمت كريم جاسم60781122424014035

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيرانيا فاضل علي صالح60791122424014036

كلية التمريض/جامعة الكوفة683.0097.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيرزان احمد عبد الواحد عبد القادر60801122424014037
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قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت636.0090.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيروان اياد صالح كاظم60811122424014038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيروز جاسم محمد خليف60821122424014039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0081.43ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي احمد جميل60831122424014041

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0089.43ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الرضا حسين60841122424014042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية702.00100.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد احمد محمد60851122424014044

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر نوري عبد الجليل60861122424014048

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب طالل ضياء سالم60871122424014051

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية652.0093.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى صادق كاظم جياد60881122424014055

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيسحر ابراهيم خضير عباس60891122424014056

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية630.0090.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيسما جمال عبد االمير كاظم60901122424014058

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية694.8099.26ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيسهى سامي شالل كركز60911122424014060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى687.0098.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشمس ثامر فاضل مجيد60921122424014061

كلية الطب/جامعة بغداد709.52101.36ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد طالب محمد صبخ60931122424014063

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيشيماء محمد حسين كاظم60941122424014065

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيصفا عبد الغني رافع ابراهيم60951122424014066

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية692.0098.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيصوفيا رائد عبد الجليل رشيد60961122424014067

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية544.0077.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه سمير نجم هراطه60971122424014069

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية540.0077.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيطيف عمار مالك عبد الجبار60981122424014070

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيعسل علي عدنان جميل60991122424014071

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية691.0098.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيعال صالح سعيد جاسم61001122424014072

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية696.0099.43ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيعال طه ياسين ضاحي61011122424014073

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد595.0085.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الخالق غازي حسين61021122424014075

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى523.0074.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء ضرغام عباس حسن61031122424014077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد غالب سلمان61041122424014078

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0090.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير جميل احمد61051122424014079

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0075.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير عبد خشان61061122424014080

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة534.0076.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد صالح صالح61071122424014081

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية697.0099.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالوي لفته كنيهر61081122424014082

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0095.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم حسن حيدر61091122424014084

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفرح جبار جميل جبر61101122424014086

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم رياض رشيد مجيد61111122424014095

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم عباس شكر محمود61121122424014096

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم فراس حسين جعفر61131122424014097

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية532.0076.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمنار ليث محمد عبد الكريم61141122424014098

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمها دريد جاسم محمد61151122424014099

كلية طب الكندي/جامعة بغداد706.00100.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيندى عبد الرزاق سلمان ظاهر61161122424014100

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم617.0088.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد العباس كاظم61171122424014102

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيياسمين حسين غافل عبد61181122424014106

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائياريج هيثم جبار عودة61191122424015001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية575.0082.14ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيالق مرزه عدنان جودي61201122424015003
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قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد598.0085.43ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائياميمه سعود عبد هللا محمد61211122424015005

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيايات سعد عبيد محمد61221122424015006

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت655.0093.57ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيتبارك عماد عباس هادي61231122424015014

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين669.0095.57ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيحنين صالح حتام صالح61241122424015016

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية670.0095.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جواد فياض61251122424015017

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0089.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد صباح حسين61261122424015020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0078.57ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيدينا علي فاضل علي61271122424015021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0067.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيرفل احمد مظلوم حسن61281122424015023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية442.0063.14ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيرفل حيدر غازي صكر61291122424015024

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية617.0088.14ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيريام علي جاسم جاري61301122424015026

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين خباز61311122424015028

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس ابو اللول61321122424015030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حفظي عبد هللا61331122424015033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية517.0073.86ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد صباح حسين61341122424015034

كلية العلوم/جامعة االنبار560.0080.00ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيساره عمار فؤاد خضير61351122424015035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية614.0087.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيسالي محمد عباس سلومي61361122424015036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى506.0072.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيطيبة حسين علي عبود61371122424015039

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد تقي محمد61381122424015041

كلية التمريض/جامعة بغداد678.0096.86ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمودة سعد حسن علوان61391122424015049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0060.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائينور هشام حسن خلف61401122424015052

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0082.57ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائينورهان احمد علي جاسم61411122424015053

كلية اللغات/جامعة بغداد649.0092.71ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيديار ماجد سلمان محمد61421122424018002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية491.0070.14ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائينبأ محمد رحيم كاظم61431122424018003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد489.0069.86ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيبنين صباح حسين علي61441122424019006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0079.57ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيزهراء عمار عالء حسين61451122424019008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0063.86ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيساره صفاء شهاب احمد61461122424019010

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0066.43ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيعائشه عبد الحميد خليفه عباس61471122424019015

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي هادي جاسم61481122424019016

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0062.14ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائينورهان عمر صبيح ناصر61491122424019021

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائييسر حيدر صباح صبري61501122424019022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0068.57ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيتبارك عالء عبد الغني جاسم61511122426001007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0068.14ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيريام وليد عبود كاظم61521122426001014

التخصصات الطبية/المعهد التقني الكوت/الجامعة التقنية الوسطى646.0092.29ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد مدلول مطرود61531122426001015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد476.0068.00ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد محمد حسن61541122426001038

كلية العلوم/جامعة النهرين622.1688.88ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا مصحب طالل61551122426001039

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء513.0073.29ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمالك احمد فالح حسن61561122426001043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهبه عبد الرسول قاسم ضمد61571122426001051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0097.00ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهدى رحمن عويد عكار61581122426001052

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهديل رحمن عويد عكار61591122426001053

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد451.0064.43ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيامنه محمد عبيد حسين61601122426002004
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم511.0073.00ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيساره رياض نوري ظاهر61611122426002014

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية611.0087.29ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيشهد سمير احمد عبد61621122426002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة430.0061.43ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيطيبه مصطفى رزوقي سلمان61631122426002021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيعال رائد شوقي عبد الحق61641122426002023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد623.0089.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائياستبرق عدنان خالد علي61651122426003003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية548.0078.29ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيزينه عبد جواد خميس61661122426003010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيمنار احمد حمزه محمد61671122426003020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيهديل هالل محمد اسماعيل61681122426003023

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية569.0081.29ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائياية حسن خضير عباس61691122426005002

قسم تقنيات المحاسبة-التخصصات االدارية/المعهد التقني بلد/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيمنار عدنان وهيب علي61701122426005024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0080.00ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيامنه شاكر محمود عليوي61711122427001005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0096.71ثانوية المربد المختلطةاحيائيبان باسم عبيد حمادي61721122427002002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29ثانوية المربد المختلطةاحيائيسجى قيس عباس علي61731122427002009

كلية العلوم/جامعة بغداد661.0094.43ثانوية المربد المختلطةاحيائييمامه صافي جاسم محمد61741122427002018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل519.0074.14ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيايه تركي صالح علي61751122427004005

كلية التمريض/جامعة كربالء665.0095.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيحنان سعدي احمد فارس61761122427004007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيرقيه علي حسين سلمان61771122427004009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيرنا احمد جياد علي61781122427004010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0083.00ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيزهراء شاكر محمود محمد61791122427004011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيزينه لطيف احمد فارس61801122427004012

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيشهالء رياض عبيد محمود61811122427004013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد611.0087.29ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيطيبه حافظ مصطاف غثوان61821122427004014

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0089.29ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيماريا حسين تركي زبار61831122427004017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد627.0089.57ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيمريم مجيد عبد الكريم ذعار61841122427004019

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0066.71ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائياريج عمر عبد الصمد خلف61851122427007001

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0093.71ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائياسوار صالح مهدي صالح61861122427007002

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيدعاء عمر عبد الصمد خلف61871122427007008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيزهراء حازم حسن علي61881122427007010

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0094.43ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيسهى شمران احمد ابراهيم61891122427007012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0070.29ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيفيحاء عامر حسين علي61901122427007015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائينبأ احمد علي مصطاف61911122427007017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائينور انور احمد ابراهيم61921122427007018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيايه عالء فرحان عزيز61931122427010001

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0082.00ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيشهد حميد حسين لفته61941122427010012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيصفا قاسم احمد حمادي61951122427010013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيفاطمه مجيد حسين لفته61961122427010018

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0088.57ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيمالك حاتم ستار جابر61971122427010021

كلية اآلداب/جامعة بغداد527.0075.29ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائينور محمد حسين لفته61981122427010023

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية438.0062.57ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيهبه حسين حطاب عليوي61991122427010024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0069.29ثانوية ابن عقيل المختلطةاحيائيهبه نجم عبيد جاسم62001122427010025
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد600.0085.71ثانوية ابي تراب المختلطةاحيائيام البنين عامر طارش شياع62011122427013001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط التقنية684.0097.71ثانوية ابي تراب المختلطةاحيائيحوراء مثنى جواد كاظم62021122427013004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71الخارجياتاحيائياستبرق احمد محمد سلمان62031122428050010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى678.0096.86الخارجياتاحيائياسراء عامر سامي عباس62041122428050014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0069.00الخارجياتاحيائيايات اسعد عبد الوهاب حبيب62051122428050042

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14الخارجياتاحيائيايالف باسم خليل يحيى62061122428050050

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية554.0079.14الخارجياتاحيائيايه عباس نعيم رشيد62071122428050061

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية603.0086.14الخارجياتاحيائيايه علي محمد مطر62081122428050063

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0077.57الخارجياتاحيائيبراء حميد عيال علي62091122428050068

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00الخارجياتاحيائيبراء عبد الخالق حسين صالح62101122428050071

كلية اللغات/جامعة بغداد603.0086.14الخارجياتاحيائيتيا عالء الدين خالد فرحان62111122428050088

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0064.14الخارجياتاحيائيدانيه ثائر خضير بكر62121122428050107

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0069.29الخارجياتاحيائيديانا صالح شمال فياض62131122428050118

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00الخارجياتاحيائيرانيا علي حسن كاظم62141122428050125

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0076.86الخارجياتاحيائيرفاه محمد جعفر جواد62151122428050138

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد472.0067.43الخارجياتاحيائيريم كريم عبدهللا علي62161122428050155

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0092.43الخارجياتاحيائيزهراء ابراهيم حسن عبد62171122428050159

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0090.00الخارجياتاحيائيزهراء عباس عبدالرضا صالح62181122428050170

كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0061.29الخارجياتاحيائيزينب عبد قاسم عبد الرضا برغوث62191122428050190

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0075.57الخارجياتاحيائيسمر غانم حميد مجبل62201122428050228

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد586.0083.71الخارجياتاحيائيفاطمة حيدر فاضل مجيد62211122428050298

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية493.0070.43الخارجياتاحيائيفدك عبد الكاظم عوده بكال62221122428050309

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0082.14الخارجياتاحيائيفردوس يوسف مطر سويف62231122428050315

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0069.71الخارجياتاحيائيقطر الندى ضرغام خالد محمد62241122428050316

التخصصات الطبية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية642.0091.71الخارجياتاحيائيمريم حسام محمد عليوي62251122428050341

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0069.43الخارجياتاحيائيمريم عامر محمد جالب62261122428050345

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14الخارجياتاحيائينسرين اكرم احمد ابراهيم62271122428050369

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0092.57الخارجياتاحيائينور جاسم علي عبود62281122428050377

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية693.0099.00الخارجياتاحيائيهند قاسم ابراهيم هاشم62291122428050417

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0066.57الخارجياتاحيائييقين احمد حسن عباس62301122428050425

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية388.0055.43اعدادية الفارابي للبنينتطبيقياحمد علي محمد محي62311122511002004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0076.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيجعفر ستار جبار مهدي62321122511002007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعبد الرحمن خلدون عباس علي62331122511002017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعلي حسين حاتم حسين62341122511002024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد باقر جالل عبود جاسم62351122511002027

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حمزة إبراهيم62361122511002031

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية626.0089.43اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى خالد عبد هللا سهيل62371122511002032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمهدي خليل مشجل محمد علي62381122511002036

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية421.0060.14اعدادية المحبة للبنينتطبيقيابراهيم جعفر غازي منصور62391122511003001

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية المحبة للبنينتطبيقيامير فارس مهدي عبد الحسن62401122511003002
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية المحبة للبنينتطبيقيجعفر صادق علي عبد هللا رحيم62411122511003007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية المحبة للبنينتطبيقيحسن علي كريم رضا62421122511003009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية المحبة للبنينتطبيقيحسين قابيل ابراهيم اكبر62431122511003011

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية المحبة للبنينتطبيقيسجاد عالء حسن عبد62441122511003016

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعبد هللا جبار مطر هدو62451122511003017

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية497.0071.00اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي حيدر عمار صالح62461122511003018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي محمد امين روكان منصور62471122511003021

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين642.0091.71اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي مهند حسين خادم62481122511003022

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية610.0087.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد طارق طاهر شكر62491122511004007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد عادل ابراهيم علي62501122511004008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد عامر متعب نصار62511122511004009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد عباس علي حسين62521122511004010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد عبد السالم خلف صالح62531122511004011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد علي حميد62541122511004018

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد نزار مهدي كريم62551122511004020

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد وسام جواد كاظم62561122511004021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقياسامه بسام هادي عبيد62571122511004023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيالحسين رياض رمضان عبود62581122511004025

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيانس زياد عكيدي عبد62591122511004028

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية السيدية للبنينتطبيقيباسم موسى ابراهيم حسن62601122511004029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية السيدية للبنينتطبيقيبالل عامر عبد عطية62611122511004033

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحذيفه محمد جاسم محمد62621122511004037

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسنين مصطفى نزار صادق62631122511004038

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0070.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين عباس حاكم عناد62641122511004039

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن عيدان جلوب62651122511004040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين علي محسن راضي62661122511004042

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة ديالى584.0083.43اعدادية السيدية للبنينتطبيقيزيد ضياء حميد باصي62671122511004048

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار669.0095.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيسجاد احمد محمد عباس62681122511004051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيسعيد فارس سعيد مالك62691122511004052

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيسيف مهند كامل محمد62701122511004056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية488.0069.71اعدادية السيدية للبنينتطبيقيصالح احمد صالح مهدي62711122511004057

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية400.0057.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيصفاء الدين وسام محمد عليوي62721122511004059

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيطه فريد عبد الرضا حصيد62731122511004061

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعباس عدي عادل رضا62741122511004062

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن لؤي حاتم خماس62751122511004065

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى477.0068.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا باسل محي مهدي62761122511004070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد المهيمن عبد هللا عباس لفته62771122511004073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد الوهاب رافد عمران ابراهيم62781122511004074

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي عادل حميد عبد62791122511004081

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0080.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي ليث جاسم محمد62801122511004083
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قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعمر عماد رشيد مطلك62811122511004088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0065.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيغزوان حميد مصحب ردام62821122511004089

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقيكرار صالح محمد رشيد62831122511004090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيلطيف هاشم جابر شاكر62841122511004092

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمؤمن صائب صالح احمد62851122511004095

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد احمد لطيف حسن62861122511004100

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد خالد محي الدين62871122511004101

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد عادل حميد عبد62881122511004103

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم طه محمد62891122511004105

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم محمد طعمة62901122511004106

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية461.0065.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسن عليوي62911122511004118

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى خليل حسن علي62921122511004119

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0067.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى علي خالد محمود62931122511004121

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى محسن علي حسين62941122511004123

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين637.0091.00اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمنتظر صالح عبيد زغير62951122511004126

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمهدي حيدر عبد االمير صبري62961122511004129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية442.0063.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقينوار سرمد فرات احمد62971122511004133

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيهمام محمد احمد حسن62981122511004136

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0059.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقيهمام محمد عدنان جاسم62991122511004137

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية السيدية للبنينتطبيقييوسف انمار عبد الرزاق عبد االمير63001122511004143

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيابراهيم عالء الدين حسين علي63011122511005002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية467.0066.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقياحمد مناف كريم محمد63021122511005008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيامير بالل عصام سلمان63031122511005011

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0095.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيجعفر قتيبة داود فيصل63041122511005018

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيحسن عمر محمد سامي صديق63051122511005020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيحسين سليم كطوف عبد63061122511005021

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيسجاد خالد مجيد مسلم63071122511005024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيصديق محمد سامي صديق خضر63081122511005030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى461.0065.86اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيطه عبد الناصر كاظم موجه63091122511005032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0071.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد العزيز علي عزاوي مذري63101122511005041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا غسان جوحي عاصي63111122511005050

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية395.0056.43اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا غيث حسين محي63121122511005051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعبد المهيمن ابراهيم شهاب حمد63131122511005055

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى460.0065.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد داود سلمان63141122511005058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعمر مشتاق طالب طاهر63151122511005062

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0091.86اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيعمر مهند ماهر حسن63161122511005063

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيفخري فراس فخري عبد االمير63171122511005066

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيقصي خالد كريم سعيد63181122511005068

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية534.0076.29اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمحمد باسل حمزه جاسم63191122511005071

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية539.0077.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمحمد حميد جاسم عبد هللا63201122511005073
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد شاطي63211122511005079

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عبد السالم مولود محمود63221122511005084

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عصام شكر محمود63231122511005085

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقيمصطفى وليد خالد احمد63241122511005088

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقييوسف طاهر خضير تايه63251122511005092

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقييوسف عدنان حسن احمد63261122511005093

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى516.0073.71اعدادية المعارف العلمية للبنينتطبيقييوسف عيسى صالح حمود63271122511005096

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيابراهيم ثامر عباس جواد63281122511006001

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى475.0067.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيابراهيم حسن محسن هادي63291122511006002

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0071.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيابراهيم صادق سعدون عناد63301122511006003

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0092.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقياحمد حامد محمد طعمه63311122511006009

قسم الطيران-كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0097.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقياحمد عمار منعم مشعل63321122511006016

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0093.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقياسامه يحيى علي دايح63331122511006022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيامير تحسين حميد مظلوم63341122511006027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيامير حسين وحيوح حسين63351122511006028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيامير عامر شاكر حمزه63361122511006029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيامير علي فرحان احمود63371122511006030

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية411.0058.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيباقر هاشم سرحان حسن63381122511006032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسنين غسان حمزه حسين63391122511006038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية585.0083.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين رضا ستار جاسم63401122511006040

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين سلوان سالم عبد االمير63411122511006042

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين عبد المجيب سلمان علي63421122511006044

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية393.0056.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين عدنان حسين محمد63431122511006045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين علي عامر محمود63441122511006047

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد598.0085.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين فراس عدنان محمود63451122511006049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيحسين كاظم حسين عاصم63461122511006051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيسجاد فراس حسن حسون63471122511006067

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية502.0071.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيسجاد ماجد سلمان مهدي63481122511006068

كلية التربية/الجامعة المستنصرية477.0068.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيصادق فرحان شيال جبار63491122511006071

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيصالح صفاء محمد علي63501122511006072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعباس احمد عبيد جاسم63511122511006076

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0068.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعباس سالم عباس عبد63521122511006078

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم عبد االمير حسين63531122511006084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعبد المهيمن سعد عبد هللا حبيب63541122511006088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0064.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعزام حمزه حسين مرشد63551122511006091

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي صادق هاشم عباس63561122511006100

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0073.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي صفاء محمد علي63571122511006101

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي غالب محمود شاكر63581122511006103

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي كريم محسن حران63591122511006105

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد جساب راشد63601122511006107
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قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية625.0089.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي مهدي عباس زين العابدين63611122511006109

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيعلي نعيم رحمن حمزه63621122511006112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم عبد الرزاق عبد الرحمن63631122511006126

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0074.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد اثير طالب عوده63641122511006127

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد تقي لؤي نجاح مهدي63651122511006131

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0094.71اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد حسين سنيح زبون63661122511006136

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد فاخر ساير هليل63671122511006148

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0090.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد قصي زيدان عبد الوهاب63681122511006149

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى615.0087.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمد مهدي هادي عكار63691122511006150

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمحمود قصي عادل موسى63701122511006151

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى508.0072.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمختار مهند هاشم جاسم63711122511006152

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمرتضى رياض مكي كاظم63721122511006153

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمرتضى سلمان علوان كاظم63731122511006154

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمرتضى محمد محسن قحط63741122511006157

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمروان محمد احمد مصلح63751122511006158

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سالم خيزران زكم63761122511006161

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سيف نزار نوري63771122511006162

قسم الطاقة-المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0078.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى علي ثامر كاظم63781122511006167

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى علي حسن فريح63791122511006168

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد هللا فرحان63801122511006171

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيهمام قاسم سلمان كريم63811122511006178

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقيياسر بالل حسن عباس63821122511006179

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييوسف زياد اكرم علي63831122511006183

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييوسف شاكر محمود خزعل63841122511006184

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد652.3693.19اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييوسف علي ياسين خضير63851122511006187

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية471.0067.29اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييوسف ماجد حميد سلمان63861122511006188

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية ذو الفقار العلمية للبنينتطبيقييوسف وسام عبد الرسول حسن63871122511006189

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الخبير للبنينتطبيقيبالل سمير حسين خرباط63881122511007001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0060.57اعدادية الخبير للبنينتطبيقيسجاد علي عباس محمد63891122511007007

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0065.00اعدادية الخبير للبنينتطبيقيسجاد وسام كاظم فرج63901122511007008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعلي رعد مهدي عبد الخالق63911122511007017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعلي كاظم نعمه كاطع63921122511007022

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية622.0088.86اعدادية الخبير للبنينتطبيقييوسف اديب محمد عبد الزهرة63931122511007042

قسم االطراف والمساند الصناعية-كلية الهندسة/جامعة النهرين680.0097.14اعدادية الخبير للبنينتطبيقيمحمد رائد موسى هوبي63941122511007043

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية514.0073.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيابراهيم محمد موفق شاكر63951122511008002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقياحمد جبار عبد هللا حسين63961122511008003

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0090.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقياحمد عباس عبد الواحد شذر63971122511008006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية437.0062.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقياحمد هشام احمد اسماعيل63981122511008009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيامير علي عبد العزيز محمد63991122511008010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيايمن عادل محمد غاتي64001122511008012
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التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية407.0058.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيباقر علي حسين جوده64011122511008013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسن خالد محمد زبون64021122511008015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسن نبيل حنون شنيشل64031122511008016

كلية العلوم/جامعة ديالى450.0064.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسين طالب قاسم حافظ64041122511008018

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحسين مفيد حميد علي64051122511008019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيحمزه احمد جواد ساهي64061122511008020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيزين العابدين سالم مالك علوان64071122511008025

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى395.0056.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيسجاد سمير ياسين هالل64081122511008027

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية495.0070.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سوادي كاظم64091122511008036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الستار حسن64101122511008041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0063.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي عادل زامل منشد64111122511008042

قسم المعلومات واالتصاالت-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين689.0098.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي عامر عبد المنعم شمران64121122511008043

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0069.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيعلي نزار مجيد شلش64131122511008045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية506.0072.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيفاضل عباس فاضل ابراهيم64141122511008047

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيكرار حيدر مجيد حميد64151122511008050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد المهدي صالح مهدي عبد هللا64161122511008053

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحيم يار مراد ويس مراد64171122511008058

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية546.0078.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد فالح جاسم سكر64181122511008061

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمحمد وليد شاكر هادي64191122511008062

التخصصات االدارية/(صالح الدين)المعهد التقني الدور/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمرتضى حسن محسن ضمد64201122511008064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية463.0066.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمصطفى خالد تركي دخن64211122511008065

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمقتدر ابراهيم حميد حسون64221122511008072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمقتدى طالب قاسم كريدي64231122511008073

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد الجبار حسن64241122511008074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0068.71اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقييحيى مازن عبد سلمان64251122511008080

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0063.14اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقييوسف عباس جبر عنبر64261122511008081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ابي ايوب االنصاري العلمية للبنينتطبيقييوسف قاسم دايح مهدي64271122511008082

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد حسن هادي محمد علي64281122511009001

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياكرم هيثم ابراهيم عفتان64291122511009002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيايمن قاسم خضير حسن64301122511009006

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسنين قحطان كاظم عبيد64311122511009009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين ضياء راضي جاسم64321122511009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين عامر حسن علوان64331122511009013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين محمد عباس باقر64341122511009015

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء451.0064.43اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر علي جابر لفته64351122511009016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيزيد مشتاق عبد اليمه محمد64361122511009018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم جواد64371122511009025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي خالد نصير احسان64381122511009026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى464.0066.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيغيث مهند عائد عذاب64391122511009031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيليث سليم رحيم بدن64401122511009034
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد سعد هادي عباس64411122511009038

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد قاسم مكي عزيز64421122511009040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت480.0068.57اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى جاسم حسن ضيدان64431122511009044

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيابراهيم هيثم منعم علي64441122511013002

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية392.0056.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقياحمد رسول فاضل كاظم64451122511013003

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد550.0078.57اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيايمن علي عيفان حسين64461122511013010

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيباقر رائد جبار دعير64471122511013012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسن جاسم علي محمد64481122511013014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية545.0077.86اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسين احمد راضي خلف64491122511013015

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0078.29اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسين حاتم كاظم رمضان64501122511013016

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية638.0091.14اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسين ماجد حميد لويج64511122511013020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيسجاد حسين علي عواد64521122511013025

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين غانم حسن64531122511013028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد اللطيف احمد لطيف صالح64541122511013035

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا بالل سعدي محسن64551122511013038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعلي حسين محمود عناد64561122511013041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0068.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعلي رحيم صحن بايع64571122511013043

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين529.0075.57اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعلي نهاد شاني ياسين64581122511013048

كلية القانون/الجامعة المستنصرية553.0079.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيكرار حسن حنون حطاب64591122511013050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيكرار رعد علي محسن64601122511013051

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد صالح مهدي صالح64611122511013055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0065.14اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد عمران مهدي فرج64621122511013057

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمرتجى عبد الكريم محسن لفته64631122511013060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد محمود علي64641122511013067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0063.71اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى وسام احمد رشيد64651122511013068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر خضر عباس64661122511013070

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيهمام حيدر جاسم محمد64671122511013071

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0067.14اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقييوسف ستار جبار زاير64681122511013072

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0065.29اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقييوسف ميثاق فاروق سليم64691122511013074

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد جالل احمد علي64701122511015007

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد جميل حميد شنون64711122511015008

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى498.0071.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم عبد هللا عليوي64721122511015014

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياسامة عدي عبد هللا محمد64731122511015023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياسامة علي جاسم حمود64741122511015024

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية484.0069.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقياسالم فالح مهدي صالح64751122511015026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيالوليد خالد صبار خليفة64761122511015027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيامير غالب حسن رشيد64771122511015028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيايهم ثامر حمد مخلف64781122511015031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيبراء خالد قدوري احمد64791122511015033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيحسين خضير نصيف جاسم64801122511015044
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيحميد عيسى حميد احمد64811122511015047

كلية اآلداب/جامعة الموصل447.0063.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيزيد علي جواد دهش64821122511015050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسجاد نصر محمد جراد64831122511015052

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم464.0066.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيسيف عدي صعبان خضير64841122511015053

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى665.0095.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن باز عبد الجبار خطاب64851122511015057

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد نجم عبد64861122511015059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن شاكر محمود حسن64871122511015061

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى403.0057.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح عادل قاسم64881122511015062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن قتيبة خضر احمد64891122511015065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد حسن حمد64901122511015066

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مهند محسن محمد64911122511015067

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الرزاق رسول سلمان فتوخ64921122511015069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الكريم ستار كريم حمادي64931122511015070

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا ثائر شالل فرحان64941122511015072

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى428.0061.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد جاسم64951122511015073

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت522.0074.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمد ظاهر64961122511015075

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم خلف مطر64971122511015079

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الملك شاكر محمود سلمان64981122511015083

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0080.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الملك فيصل عياده سمير64991122511015084

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد المهيمن نصيف جاسم محمد65001122511015085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبد الوهاب كريم فاضل احمد65011122511015086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى452.0064.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعبيدة واثق فريد عبد الهادي65021122511015087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي حيدر قاسم محمود65031122511015089

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي خالد علي احمد65041122511015090

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي طالب سعد جدعان65051122511015091

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية459.0065.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعلي عمار ياسر عناد65061122511015092

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيعمرو خالد حميد رشيد65071122511015102

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيغيث هيثم ذياب ضاري65081122511015103

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0075.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيقتيبة محمود عبد سلمان65091122511015106

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0084.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيليث فراس غريب حسن65101122511015107

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمؤمن عمار اسماعيل عمر65111122511015108

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة العراقية610.0087.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمجد محمد حميد رشيد65121122511015109

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد552.0078.86اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد تحسين علي حسين65131122511015111

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0070.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد جعفر عباس عبد زيد65141122511015112

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر صالح احمد65151122511015117

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد عمران عيسى كاظم65161122511015119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد كاظم سلمان حسن65171122511015121

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد لؤي خضر عباس65181122511015122

كلية التربية/الجامعة المستنصرية479.0068.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد مولود محمد احمد65191122511015124

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد ناجي رحيم جواد65201122511015125
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قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية637.0091.00اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمد نجاح شاكر شمخي65211122511015126

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمود خضير محمود صبح65221122511015128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمحمود عدي محمود سلومي65231122511015129

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية467.0066.71اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى رسول محمد عواد65241122511015132

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد اسماعيل محمد65251122511015134

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0075.14اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقيهمام عبد حمد ضيدان65261122511015146

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0090.57اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقييوسف احمد صبحي احمد65271122511015149

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية نبوخذ نصر العلمية للبنينتطبيقييوسف ضياء مصلح مهدي65281122511015150

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد ناظم عبد العباس شلتاغ65291122511016005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0065.71اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد نزار جبار مجلي65301122511016006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد701.00100.14اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيامير رياض مزهر عبد هللا65311122511016008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460.0065.71اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيامير سعد حنون غضبان65321122511016009

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيانس اثير رحيم عبد هللا65331122511016011

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيبهاء الدين احمد جاسم حمادي65341122511016015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين حيدر ماجد عبد الجبار65351122511016019

كلية العلوم/جامعة بغداد544.0077.71اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين كريم علوان حمود65361122511016021

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0080.71اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحيدر احمد شاكر مجيد65371122511016023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحيدر عماد عبد الحسين مجيد65381122511016024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي راضي جواد كاظم65391122511016032

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى542.0077.43اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي سعد شهاب احمد65401122511016033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0066.29اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد احمد جمال دحام65411122511016045

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد عدنان مبدر نجم65421122511016050

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم597.0085.29اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد قحطان عدنان وره65431122511016052

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد نبيل صباح جمال65441122511016054

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى503.0071.86اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمرتضى فراس قصي عبد الحسين65451122511016056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0067.57اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمصطفى قيس جاسم علوان65461122511016060

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمنذر باسم جباره شخير65471122511016064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمهند ابراهيم سلمان مهدي65481122511016065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقينزار علي نزار عباس65491122511016066

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيوسام وميض عباس عبد هللا65501122511016069

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0066.43اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيوليد خالد حسين شمخي65511122511016070

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقييوسف علي حسين ناصر65521122511016072

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم خليل حبيب شالل65531122511017001

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم سعد طالب رضا65541122511017002

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد تحسين خالد عبد الجبار65551122511017006

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد سهيل نجم ثجيل65561122511017010

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0084.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد صبري عباس هندي65571122511017011

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0077.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد كمال محسن موسى65581122511017014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى486.0069.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد مثنى توفيق علي65591122511017015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد محمد محمود احمد65601122511017016
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قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية552.0078.86اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد نجاح حسن ناهي65611122511017017

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0074.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيادريس احمد حسن علي65621122511017019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقياسامة مالك شالل عقرة65631122511017020

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0076.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيالحسن هيثم ماجد سالم65641122511017021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيانس باسم هندي جاسم65651122511017024

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد672.0096.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيانس علي الدين طه علي65661122511017025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية تطوان للبنينتطبيقيايهم طالل علي محمود65671122511017030

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت508.0072.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيجميل مضر جميل ياسين65681122511017037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسام صبار حبيب جاسم65691122511017039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسام فارس عواد عباس65701122511017040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسن صالح حسن حمزة65711122511017042

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسن فالح حسن عبد االمير65721122511017044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر ثامر علوان حسين65731122511017048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية463.0066.14اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحيدر وليد خالد عزيز65741122511017051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيخضر جعفر خضر ثامر65751122511017052

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة/جامعة الموصل522.0074.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيرضوان طالل خضير عباس65761122511017056

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسجاد صباح حسين حسن65771122511017060

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسجاد علي انور جابر65781122511017062

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسلوان علي الدين طه علي65791122511017063

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية541.0077.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسيف اركان قيس محمد65801122511017064

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية617.0088.14اعدادية تطوان للبنينتطبيقيشمس حيان عبد الجبار مجيد65811122511017066

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيطالب فالح طالب الحج65821122511017067

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0092.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد الخالق شاكر محمود جليل65831122511017069

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد الرحمن ستار محيسن هكور65841122511017072

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0064.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد العزيز عادل جعفر سلطان65851122511017077

كلية العلوم/جامعة النهرين517.0073.86اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد العزيز عامر انس سعيد65861122511017078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0063.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا محمد صالح حمد65871122511017086

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا هشام هزاع محمود65881122511017088

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي سعد عباس حسن65891122511017093

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي قحطان عباس حسن65901122511017096

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي نشأت صادق عباس65911122511017098

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0074.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمر زيدون نجم عبد هللا65921122511017100

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية تطوان للبنينتطبيقيغيث احمد زيد محمد65931122511017105

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيفهد منتصر محمد عبد65941122511017106

قسم الطب الحياتي-كلية الهندسة/جامعة ذي قار669.0095.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيقسور فرات حبيب عبيد65951122511017108

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى401.0057.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيكامل محمد كامل امان65961122511017110

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد اياد احمد عبد الفتاح65971122511017114

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد جاسم فرهود حسين65981122511017115

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد حارث عبد الستار داود65991122511017116

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد عبد علي66001122511017117
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد شوقي66011122511017118

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين621.0088.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد محمود فرج فليح66021122511017128

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى495.0070.71اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمود عبد اللطيف محمد شهاب66031122511017129

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمروان محمد داود ساير66041122511017132

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0079.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى امير عدنان علوان66051122511017133

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى478.0068.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى مازن جاسم حمد66061122511017135

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح فزع66071122511017137

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمهند علي خضير عباس66081122511017139

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيهمام فارس عواد عباس66091122511017146

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت605.0086.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقيياسين عمار خيري حماد66101122511017148

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية548.0078.29اعدادية تطوان للبنينتطبيقييوسف غسان عبد الجبار مجيد66111122511017152

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية تطوان للبنينتطبيقييوسف وليد مطلك علوان66121122511017153

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى545.0077.86اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيإبراهيم احمد معين بصل66131122511018001

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيأمير خالد مهدي صخي66141122511018003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد حامد جالب علك66151122511018005

كلية العلوم/جامعة النهرين501.0071.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد خالد محمود حسين66161122511018006

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري-تخصصات الفنون التطبيقية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية414.0059.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد علي رميض جاسم66171122511018008

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد وسام عادل احمد66181122511018009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية683.0097.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيامين محمد محمود أيوب66191122511018012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيجعفر باسم محمد حمزة66201122511018016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسن لؤي حسن سلمان66211122511018019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين رحمان احمد حسين66221122511018021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الكريم شحاذه66231122511018022

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر مصطفى محمد رضا مصطفى66241122511018026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء537.0076.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيخطاب عمر محمد منصور66251122511018027

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيرامي حارث حسن طالك66261122511018029

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيرسول حسين سلمان عبيد66271122511018030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية468.0066.86اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيرضا حسين علي هوبي66281122511018031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيطارق بهاء الدين ناصر سعد66291122511018034

كلية العلوم/جامعة بغداد516.0073.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد األعلى حيدر كاظم حمود66301122511018036

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن فؤاد إبراهيم خليل66311122511018038

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية630.0090.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ليث محمد شريده66321122511018039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا احمد فؤاد عباس66331122511018042

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا اكرم احمد محمد66341122511018043

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا سعدي عبد فرحان66351122511018044

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر قيس جميل66361122511018045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك435.0062.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد المهيمن شكر مجيد علي66371122511018046

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي اثير حسن حنش66381122511018048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي محي الدين حسين صالح66391122511018053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعمر حيدر مفيد شريف66401122511018058
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قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيفهد مهدي ناجي عليوي66411122511018060

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم488.0069.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد حامد جواد سالم66421122511018066

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل628.0089.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد حسن حمادي إبراهيم66431122511018067

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمرتضى قاسم جبر سلمان66441122511018072

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمشتاق منير صبري سلمان66451122511018073

قسم الرياضيات-كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت462.0066.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقينمير عدنان عباس فاضل66461122511018079

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد506.0072.29اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيهمام مازن عزيز غريب66471122511018081

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيياسر اياد حسام عبود66481122511018082

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف احمد عاصم عزاوي66491122511018083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف ياسر قيس جميل66501122511018085

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية439.0062.71اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحسن عامر جبار حسن66511122511019011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحسن قاسم احمد عبد السادة66521122511019013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك480.0068.57اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم خلف عبد66531122511019016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيحيدر اياد حميد خلوهن66541122511019019

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي عباس خلف يوسف66551122511019041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي عقيل كاظم جودة66561122511019045

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيعلي فرات صالح مزبان66571122511019047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمحمد الباقر مهدي عبد الحسن الزم66581122511019061

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية510.0072.86اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد الكاظم احمد حسين66591122511019064

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0092.71اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمحمد علي بدر عيفان66601122511019068

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمرتضى بهاء صبري عباس66611122511019070

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية665.0095.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيمنتظر عمار حسين خلف66621122511019080

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0080.00اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقيهاشم نوار صباح عبد الوهاب66631122511019085

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0096.14اعدادية النهرين العلمية للبنينتطبيقييوسف عقيل عمران عبيد66641122511019088

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيابراهيم جالل يوسف احمد66651122511020003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0063.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيابراهيم حسين صيدع علوان66661122511020004

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى495.0070.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد الوهاب حسين66671122511020007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيابو بكر صالح عبد هللا ياسين66681122511020009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد جاسم قاسم كاظم66691122511020010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0065.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد سالم عبد هللا حسين66701122511020015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد شاكر محمود محمد66711122511020016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد عباس66721122511020017

كلية العلوم/جامعة االنبار525.0075.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم علي عباس66731122511020018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياحمد وليد احمد مخلف66741122511020021

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية408.0058.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقياكرم حميد خضر عبد66751122511020025

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0097.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيامير قيس عبد الوهاب هادي66761122511020027

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0063.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبكر احمد طه مهيدي66771122511020031

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0080.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبالل نبيل جاسم محمد66781122511020032

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيبالل يوسف ابراهيم حمدان66791122511020033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيحسين سالم داود ذياب66801122511020042
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قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيحسين ماجد حسن علوش66811122511020046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0061.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيذر علي حميد مجيد66821122511020056

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى479.0068.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيسعود احمد صالح مهدي66831122511020064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيسيف الدين مهند ناجي عبد هللا66841122511020065

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيصالح محمد صالح مهدي66851122511020067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيصديق جهاد محمود خضير66861122511020069

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيصفوان عماد هالل كليب66871122511020070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيطارق زياد طارق اسماعيل66881122511020071

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيطارق زياد عبيد ضيدان66891122511020072

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية470.0067.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيطه غسان صبري وهيب66901122511020074

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية568.0081.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد كريم عبود66911122511020080

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية457.0065.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد السالم حسين سالم مكاون66921122511020083

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0063.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد خلف مجهد66931122511020087

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء421.0060.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا صادق صالح خلف66941122511020090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي جبار سلمان حسين66951122511020111

كلية الزراعة/جامعة االنبار423.0060.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد العزيز عبد هللا66961122511020114

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي حيدر علي حسون66971122511020116

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي خالد عباس حساني66981122511020117

كلية العلوم/جامعة بغداد577.0082.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعلي نصير عدنان محمد66991122511020127

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمر رياض عبد هللا احمد67001122511020130

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية550.0078.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمر فرحان رشيد حسن67011122511020134

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيعمر هيثم عبد حميد67021122511020138

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيفراس عدنان خليل صفر67031122511020139

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0090.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيفهد فراس عبد الرحيم صاحب67041122511020141

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية525.0075.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمؤمل نزار عبيد حنش67051122511020150

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد حسن67061122511020152

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى485.0069.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد اياد جاسم احمد67071122511020153

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين625.0089.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد بشار عنبر محمد67081122511020154

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد ثامر داود حمد67091122511020155

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد خليل ذياب حتروش67101122511020157

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0089.86اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد عمار عدنان محمد67111122511020166

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد عمر سعدي محمود67121122511020167

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار533.0076.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمحمد كريم حسين صالح67131122511020169

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية528.0075.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمرتضى مصدق عبد المنعم عباس67141122511020174

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0090.86اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى رائد غازي رباح67151122511020179

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى طالب خضير حمد67161122511020181

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عامر عبد الكريم كاظم67171122511020182

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد صاحب عبد الخضر67181122511020186

قسم المواد-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0075.43اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عباس عاصي67191122511020187

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمصطفى نوري حميد محمد67201122511020188
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمعاذ لؤي مهدي محمد صالح67211122511020189

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيمنتظر قيصر جنان علي67221122511020191

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقينور االسالم عمار حسن محمود67231122511020193

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيهاني علي مجباس محسن67241122511020196

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيياسر اياد حسين نايف67251122511020198

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية544.0077.71اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقيياسر يعكوب احمد محمد67261122511020201

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقييعقوب باسم محمد عبد هللا67271122511020202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت443.0063.29اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقييعقوب عباس حسين ناصر67281122511020203

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية دمشق العلمية للبنينتطبيقييوسف اسماعيل عبد مطر67291122511020205

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57الثانوية المعينية للبنينتطبيقيابراهيم جاسم محمد جاسم67301122511021001

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية656.0093.71الثانوية المعينية للبنينتطبيقياحمد عدي جمعة كرسوع67311122511021004

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00الثانوية المعينية للبنينتطبيقيامجد عدي سعدون زعيتر67321122511021005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86الثانوية المعينية للبنينتطبيقيطارق زياد طارق احمد67331122511021017

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0074.00الثانوية المعينية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد عبد الكريم خلف67341122511021018

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية526.0075.14الثانوية المعينية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد راشد فياض67351122511021020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0064.29الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمثنى عماد علي رشيد67361122511021028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمحمد عدنان قيس نمر67371122511021031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمحمد مازن حسين عبد الرضا67381122511021032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمصطفى كفاح عبد الحميد عيدان67391122511021036

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيابو الحسن سرحان محمد عويد67401122511022001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0067.86اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقياحمد اسعد عبد الكاظم محمد67411122511022002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقياحمد حاكم شهيد محمد67421122511022003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيالحسن المجتبى عادل خضير جاسم67431122511022006

قسم الطائرات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0092.71اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد خضير67441122511022009

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيطه عدي هالل مسير67451122511022013

كلية العلوم/جامعة بغداد587.0083.86اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح علي جبر67461122511022014

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين633.0090.43اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن معن عراك علوان67471122511022015

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0089.14اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد العزيز عالء نوري محمد صالح67481122511022016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد القادر طه خضير عبد67491122511022017

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية576.0082.29اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا فالح حسن مشان67501122511022018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعلي هيثم داود حمود67511122511022021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0069.43اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد عباس كاظم جاسم67521122511022025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية544.0077.71اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كاظم محمد67531122511022028

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء599.0085.57اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمصطفى ستار جاسم مطيلج67541122511022031

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمصطفى ياس خضير مهدي67551122511022032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمهيمن محمد عبد علي نعيم67561122511022033

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية618.0088.29اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيياسر علي فاضل عبد67571122511022035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية المعراج للبنينتطبيقيأكرم عبد الستار عبد الحمزة فليح67581122511023002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد487.0069.57اعدادية المعراج للبنينتطبيقيأيسر رأفت عدنان أرحيم67591122511023004

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية المعراج للبنينتطبيقيحسين مجيد حمزه مجيد67601122511023006
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد علي عطيه67611122511023011

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعلي صباح جدي خضير67621122511023017

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية545.0077.86اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعلي عامر جاسم محمد67631122511023018

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعلي عباس مزعل جابر67641122511023019

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية المعراج للبنينتطبيقيغيث باسم محمد عبد الزهرة67651122511023024

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية512.0073.14اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد حسين صعب محمود67661122511023028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمنير حاتم كريم جواد67671122511023034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية الروافد للبنينتطبيقياحمد اياد سعدون عبد عون67681122511024001

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة الموصل462.0066.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيايهاب اسماعيل ابراهيم محمد67691122511024011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية493.0070.43اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسن عدنان عبد هللا محمد67701122511024014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين قاسم كاظم محمد67711122511024015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية الروافد للبنينتطبيقيزياد عادل حمادي جدوع67721122511024017

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدون عبد هللا جوير67731122511024024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية500.0071.43اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد العزيز يحيى عبيد عبد عون67741122511024026

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد القادر فراس احمد عبد اللطيف67751122511024027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي جبار67761122511024029

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت455.0065.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعمر اسماعيل فاضل احمد67771122511024033

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0070.14اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعمر مزهر علوان محمد67781122511024036

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت527.0075.29اعدادية الروافد للبنينتطبيقيفهد احمد هاشم محمود67791122511024039

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية الروافد للبنينتطبيقيليث حسين ناصر متعب67801122511024040

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية652.0093.14اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمرتضى وسام فجر عكال67811122511024045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمصطفى رعد عبد هللا حسين67821122511024047

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0073.29اعدادية الروافد للبنينتطبيقيهشام ماجد حميد عبد67831122511024050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية457.0065.29اعدادية الروافد للبنينتطبيقييونس علي حميد عافص67841122511024053

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمثنى عدنان نصيف جاسم67851122511024054

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0095.86اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد اياد مجيد علي67861122511025002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد عبد هللا67871122511025003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيارشد حامد محمد سعدون67881122511025007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى455.0065.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياسماعيل بالل يحيى عبد هللا67891122511025008

قسم االثار-كلية اآلداب/جامعة بابل439.0062.71اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيانس طه حميد علي67901122511025012

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0081.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياوس محمد علي عبيد67911122511025013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياوس هشام علي جاسم67921122511025014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية416.0059.43اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيبشار فراس مطرود علي67931122511025016

كلية العلوم/جامعة النهرين550.0078.57اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحارث سعد عبد نفل67941122511025021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحارث عايد علي فيصل67951122511025022

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية639.0091.29اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيزاهر ياسين تركي عبد هللا67961122511025029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيسجاد سهيل محمد سهيل67971122511025030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية493.0070.43اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الرزاق حمادي عبيد جواد67981122511025042

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى398.0056.86اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر جبار راضي67991122511025046

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم صخر سلمان68001122511025047
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كلية العلوم/جامعة بغداد589.0084.14اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد عناد محمد68011122511025052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0078.14اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعمر مؤيد صافي حمزة68021122511025060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيفاروق حازم محمد عبد هللا68031122511025061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0064.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيفيصل مبدر حميد حمود68041122511025064

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد الجواد عمر علي خضير68051122511025065

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد باسم هادي علي68061122511025066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار454.0064.86اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد زيدون حسين محمد68071122511025069

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة تكريت528.0075.43اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمود خالد احمد جريان68081122511025072

كلية القانون/الجامعة المستنصرية581.0083.00اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سعد محمد حمد68091122511025075

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمصطفى غسان عبد زيد حمزه68101122511025077

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية557.0079.57اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمنير رشاد سلمان حسن68111122511025081

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيهيثم احمد حسين مال هللا68121122511025082

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية410.0058.57اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيياسين محمود عكاب احمد68131122511025084

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياحمد جمال عبد الكريم حايف68141122511028002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسن هادي طالب راشد68151122511028010

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية539.0077.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحيدر محمد احمد ابراهيم68161122511028012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية490.0070.00اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيضرغام ليث فوزي اسماعيل68171122511028015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد هللا جريان فليح حسن68181122511028016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0068.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم جواد68191122511028019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمرتضى جعفر حنيو حسون68201122511028029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمصطفى عادل اسماعيل ابراهيم68211122511028032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيياسر حميدي خلف ابراهيم68221122511028036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيياسر عمار احمد محمد68231122511028037

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0080.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيادريس محمد حسن جابر68241122511030005

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية536.0076.57اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسام الدين حسين خضير يونس68251122511030013

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسن خضير عباس طراد68261122511030014

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين ابراهيم حسين احمد68271122511030016

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد502.0071.71اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين ثامر فاضل حسن68281122511030017

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين عامر جليل كاظم68291122511030019

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى484.0069.14اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسين عماد عزيز عبد اللطيف68301122511030021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0093.29اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد العزيز قيس شعالن كيطان68311122511030031

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية456.0065.14اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد هللا علي خضير مهدي68321122511030032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل عبد هللا سلمان68331122511030033

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد علي خلف68341122511030041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد حسين عليوي هاشم68351122511030042

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة ديالى611.0087.29اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد عالء حسين علوان68361122511030043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى451.0064.43اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد عليوي انوير شون68371122511030044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمنتظر فاضل محمد ناصر68381122511030046

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين510.0072.86اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياحمد رياض شاكر محمود68391122511031006

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياحمد علي غفوري عبد الجبار68401122511031007
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كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياسامة جاسم محمد حسين68411122511031011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياوس رائد حقي محمد68421122511031012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيحذيفه عالء ابراهيم ضباب68431122511031017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيخطاب عمر خالد عبد الستار68441122511031022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469.0067.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيديار مثنى حسن محمود68451122511031023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيراشد زياد كامل صالح68461122511031024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية612.0087.43اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيرضا حيدر عبد الخالق عبد الحسين68471122511031025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيزيد خضر دلي عيسى68481122511031026

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيسامي صالح سامي جاسم68491122511031027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيصهيب قيس عبد هللا موسى68501122511031032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن دريد رمضان عبد الرحمن68511122511031035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0064.29اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر خضير حسين68521122511031037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر444.0063.43اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الرزاق حقي كمال علي68531122511031038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد هللا صالح الدين جودت صالح68541122511031039

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد هللا مالك عباس حسين68551122511031040

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية515.0073.57اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الستار معزول68561122511031041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي احمد خلف علي68571122511031043

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى497.0071.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي اسامة عبد الستار خليل68581122511031044

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي محمد داود سلمان68591122511031047

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0070.86اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعمار مشتاق شاكر محمود68601122511031048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد اياد شالش خلف68611122511031050

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد داود جمعة داود68621122511031051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية464.0066.29اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمصطفى غفوري حسن خضير68631122511031058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد طالب عبد هللا68641122511031059

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمنيب كمال خالد حسن68651122511031060

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيوليد محمود عبيد لطيف68661122511031064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0066.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيامجد طه مطر الحج68671122511032005

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة/جامعة االنبار613.0087.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيبكر حماد عبد هللا ذنون68681122511032007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0066.57اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين علي جاسم محمد68691122511032009

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر ياس حمزة حسن68701122511032010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعمر عايد فزع عدوان68711122511032017

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين631.0090.14اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكاظم اياد جاسم محمد68721122511032019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد اسعد رعد نجم68731122511032022

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية419.0059.86اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد كاظم علي خريبط68741122511032025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439.0062.71اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيوسام عباس جميل محل68751122511032028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييعقوب سعد شالل صالح68761122511032030

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت478.0068.29اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيحسين محمد غازي صكب68771122511033007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد498.0071.14اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيحسين محمد كردي داود68781122511033008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0064.57اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيراشد خضير علي هاشم68791122511033011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار459.0065.57اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد العزيز عدنان احمد كاظم68801122511033014
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعلي عباس خضير عباس68811122511033016

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة تكريت459.0065.57اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعمر عدنان كردي داود68821122511033018

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيكرار حيدر فاضل عوده68831122511033021

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت497.0071.00اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيمصطفى صالح علي هاشم68841122511033023

قسم المواد-كلية الهندسة/جامعة ديالى479.0068.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقياحمد حامد داود محمود68851122511034005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد497.0071.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيبهاء عاشور خضير عباس68861122511034017

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيحيدر شالل عبيد شالل68871122511034020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيحيدر محمد علي رحيم68881122511034021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيزياد طارق حسن سهيل68891122511034024

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيسيف حامد خالد مطر68901122511034026

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيطارق نعمة عبد هللا ناهي68911122511034029

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى496.0070.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد هللا اياد طه عبد68921122511034032

كلية العلوم/جامعة االنبار475.0067.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد هللا حردان حسن علي68931122511034033

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت526.0075.14اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان حمدان ابراهيم68941122511034035

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد هللا عماد شاكر جوير68951122511034036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعثمان نعمه حمادي دغيم68961122511034037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0068.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي احمد دلف زغير68971122511034038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمود رياض هاشم حسن68981122511034046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية507.0072.43اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمصطفى مهدي فرحان علي68991122511034048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0063.86اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيوليد سمير طالب احمد69001122511034052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0065.00اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقييوسف ابراهيم احمد عميرة69011122511034055

كلية العلوم/جامعة بغداد527.0075.29اعدادية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقييوسف سعد سلومي احمد69021122511034056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0078.14اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيبالل بشير ناهض حسين69031122511036006

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية659.0094.14اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيسيف سعد خليل خميس69041122511036013

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية581.0083.00اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيسيف محمد فالح حميد69051122511036015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية501.0071.57اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عزيز عايد69061122511036019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0090.57اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم جاسم نوفل69071122511036022

كلية العلوم/جامعة بغداد574.0082.00اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيعلي صالح احمد حبيب69081122511036026

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.0097.86اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الحسين محمد نايف69091122511036042

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت613.0087.57اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيهشام سليم هاشم نوفل69101122511036043

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية الجوالن العلمية للبنينتطبيقيياسر عامر كعيم كاظم69111122511036045

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية العامرية للبنينتطبيقيامين صادق عزيز صايل69121122511037005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية480.0068.57ثانوية العامرية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن كاظم69131122511037007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0064.00ثانوية العامرية للبنينتطبيقيعلي محمد زيد عباس69141122511037013

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية534.0076.29ثانوية العامرية للبنينتطبيقيعمار ياسر عبد ثويني69151122511037015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية493.0070.43ثانوية العامرية للبنينتطبيقيكاظم نعمة حمزة محمد69161122511037016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية العامرية للبنينتطبيقيليث بسيم فاضل مصطفى69171122511037017

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية507.0072.43ثانوية المهند للبنينتطبيقيصهيب ياسين سالم عيسى69181122511040003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية المهند للبنينتطبيقيعثمان محمد حمد عباس69191122511040005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية المهند للبنينتطبيقيعلي محمد وسام محمد69201122511040006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى434.0062.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد شهاب أحمد الحمد69211122511041003

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأحمد عبد هللا خليل كحول69221122511041004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياسامه محمد علوان كاطع69231122511041009

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيأشرف فارس علي عويد69241122511041010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيابراهيم رائد زيتون جبر69251122511041013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيابراهيم محمد سلمان داود69261122511041016

كلية اآلداب/جامعة تكريت434.0062.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد محمد احمد جاسم69271122511041018

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0069.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيالحسن حيدر محمد رضا علي69281122511041021

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة النهرين576.0082.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيالحسن علي جاسم كريم69291122511041022

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيبارق عمار عبد الجبار مزبان69301122511041024

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد686.0098.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيبكر جمعه راشد محمود69311122511041025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيبالل نبيل ابراهيم خليل69321122511041026

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيجعفر علي حمود سيد69331122511041028

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحازم جاسم سالم خلف69341122511041029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى446.0063.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسن أحمد حسين رحيمه69351122511041030

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن عباس69361122511041033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين أحمد صالح حسن69371122511041034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الكاظم حسن69381122511041038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم محمد69391122511041039

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0095.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين محمد جعفر هادي69401122511041041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحيدر فراس عدنان عبد هللا69411122511041044

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية651.0093.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحيدر يوسف رهيف داود69421122511041045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيزكريا صالح مهدي عبد العباس69431122511041051

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة444.0063.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيزين العابدين حسين سلمان جبار69441122511041052

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0072.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسجاد فوزي كاظم عبد الزهره69451122511041054

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين669.0095.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسليمان الحكيم داود سلمان عبد االمير69461122511041056

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيصالح مهدي محمد جواد مهدي69471122511041059

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيطه علي جميل علوان69481122511041062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد503.0071.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعباس ثائر لقمان عبد الساده69491122511041063

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0071.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعباس محمد عباس عبد علي69501122511041065

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى494.0070.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن طارق فاروق محمد69511122511041066

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين613.0087.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر عباس خضير69521122511041067

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة الموصل528.0075.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم ناجي حمود69531122511041068

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0082.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا رائد علي عبد الهادي69541122511041072

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0061.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد محمد علي69551122511041073

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا طلعت عارف عبد اللطيف69561122511041074

التخصصات الزراعية/المعهد التقني الكوفة/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل عبد هللا خلف69571122511041075

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0085.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي أحمد حسين علي69581122511041077

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي أسعد جاسم نعمه69591122511041080

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم هاشم عبد الرضا69601122511041081
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0066.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي ارحيمه هدل محمد69611122511041082

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي حسن فالح حسن69621122511041090

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية574.0082.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي صالح حيال عبود69631122511041094

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0072.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي عماد أحمد حميد69641122511041095

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي غزوان علي نجيب69651122511041096

قسم هندسة الحاسوب والسيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية640.0091.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي فاضل عبد مدلول69661122511041097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى448.0064.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي قاسم صاحب عبد69671122511041098

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمجيد حميد مجيد راشد69681122511041112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد جالل قيس جميل69691122511041115

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد علي سعيد محمد69701122511041121

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0065.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد غالب حمود حمادي69711122511041123

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى399.0057.00اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمود ليث محمود محمد69721122511041127

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى احسان عزت ذياب69731122511041133

كلية العلوم/جامعة القادسية473.0067.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى رعد حمودي شتران69741122511041134

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية459.0065.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سعد هاشم مجلي69751122511041135

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى صباح لطيف محمد69761122511041136

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى ظاهر قاسم محمد69771122511041138

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى عامر فؤاد علي69781122511041139

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية584.0083.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى علي حمد سماري69791122511041142

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى غازي عبد زمام69801122511041144

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى قيس علي سلمان69811122511041145

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية579.0082.71اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جعفر حسن69821122511041148

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى مراد غالب جليل69831122511041150

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمنتظر مهند منذر مهدي69841122511041151

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0070.29اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسر خضير عباس جاسم69851122511041153

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسر رعد حميد عبيد69861122511041154

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.4083.34ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيبشير عمر عبد الستار حماد69871122511042003

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.9297.42ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيحسن حيدر حاتم سلمان69881122511042004

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.4474.63ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيخطاب عمر محمد خلف هللا69891122511042005

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية682.3297.47ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيسامر سرمد مزهر محسن69901122511042006

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.5695.08ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعبد الرحمن علي عصام محمد علي69911122511042007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.4883.35ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعبد هللا اسامة عبد هللا فهد69921122511042008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية458.0065.43ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيغيث فراس عبد السالم احمد69931122511042009

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين628.1289.73ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيمحمد وسام صبحي يعقوب69941122511042010

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد693.4499.06ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيياسين خالد وليد عبد الرزاق69951122511042011

قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0094.00ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيياسين عبد القادر سعيد قادر69961122511042012

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية668.2095.46ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقييمان صباح حمودي نصيف69971122511042013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0876.73ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقييوسف وليد حسين محمد69981122511042014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية482.0068.86ثانوية االحرار للبنينتطبيقيالحسين بسيم حميد احمد69991122511043002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية االحرار للبنينتطبيقيامجد سلمان داود حمد70001122511043003
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كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29ثانوية االحرار للبنينتطبيقيعبد القادر سعد عبد هللا حمد70011122511043009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية االحرار للبنينتطبيقيعالء بشير زيد محمد70021122511043012

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية االحرار للبنينتطبيقيمصطفى قصي خليل سلوم70031122511043019

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية االحرار للبنينتطبيقيمهيمن غازي اسماعيل ابراهيم70041122511043021

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية491.0070.14ثانوية االحرار للبنينتطبيقييحيى حسن سعدون ضيدان70051122511043025

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43اعدادية السيوطي للبنينتطبيقياحمد عادل عبد هللا حسين70061122511046001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية السيوطي للبنينتطبيقياسامه رياض علوان سلومي70071122511046003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية458.0065.43اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم نايل70081122511046005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الموصل/الجامعة التقنية الشمالية412.0058.86اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيحيدر رزاق احمد محمد70091122511046006

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد504.0072.00اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيسيف عثمان محمد حسن70101122511046008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيعبد هللا رائد عنيد عبد هللا70111122511046009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمحمد علي سعدون سلطان70121122511046015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار457.0065.29اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمحمد فالح هادي عبد70131122511046016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0071.57اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمحمد موسى ابراهيم اسماعيل70141122511046017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0073.43اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمرتضى عامر فخري علي70151122511046018

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء422.0060.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيابراهيم محمد عمران حسين70161122511049002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء451.0064.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد زهير جوده شعيره70171122511049005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد فراس فائق حسين70181122511049011

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0076.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيادريس علي كاظم جبر70191122511049014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياقصى فارس بشاره سلمان70201122511049015

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين630.0090.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيامير فريد علي حسين70211122511049021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياوس فؤاد حميد جبر70221122511049024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيجعفر عمار علي حسن70231122511049029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن حامد عيسى جابر70241122511049030

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين علي ناصر حسين70251122511049036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين علي هادي عباس70261122511049037

التخصصات االدارية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى404.0057.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين نصير عبد االمير مهوس70271122511049040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية541.0077.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيذو الفقار حقي رزوقي امين70281122511049046

كلية اآلداب/جامعة بغداد510.0072.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسيف حيدر محمد سليم عبد الجبار70291122511049060

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0073.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيشاكر باسم شاكر عبد الحسين70301122511049061

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية585.0083.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيطه نافع محمود حسين70311122511049064

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية514.0073.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد الرحمن سليم مدلول متعب70321122511049067

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا خلف صالح محمود70331122511049069

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا سعد ساجت خلف70341122511049072

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية586.0083.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم فاضل حسون70351122511049074

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية511.0073.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي احسان عبد االمير حمادي70361122511049076

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0088.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي احمد جواد كاطع70371122511049077

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي احمد سمير عبد70381122511049078

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي السستاني رائد اسماعيل منشد70391122511049079

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي جعفر كاظم حسن70401122511049080
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حسين عليوي كاطع70411122511049082

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حكمت محمد جاسم70421122511049083

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي خالد خلف فندي70431122511049084

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0070.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق محمد عبد الرزاق70441122511049092

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي كامل ياسر كاطع70451122511049094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي لؤي عبد الحسين سلمان70461122511049095

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين635.0090.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيليث علي سبتي طعمه70471122511049104

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمجتبى حسن هادي فاضل70481122511049107

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية480.0068.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد اياد محمد حسين70491122511049112

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد باقر علي جاسم حسب هللا70501122511049113

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد حسن سمير حسين عباس70511122511049114

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد رعد كاظم هادي70521122511049119

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0070.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد صادق جاسب عبود70531122511049120

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد صادق عمار احمد علوان70541122511049121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد نجيب حسين علي70551122511049128

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد587.0083.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمرتضى عباس حسون هادي70561122511049135

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى احسان زالل شبوط70571122511049137

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.0084.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى محمد ابراهيم جمعه70581122511049143

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى منتظر مولود جابر70591122511049144

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء605.0086.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى ناصر جاسم محمد70601122511049145

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية684.0097.71ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى يوسف عبد الكريم محمد امين70611122511049146

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمنتظر خالد خليل عبد الرضا70621122511049149

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمهدي صالح شاكر كاظم70631122511049150

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم473.0067.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمهدي محمد جياد كاظم70641122511049151

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى476.0068.00ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيموسى وليد محسن علوان70651122511049153

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0064.86ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيهشام مهند ماجد حميد70661122511049154

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين620.0088.57ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيياسر رافد رياض محمد رضا70671122511049157

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد640.0091.43ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييوسف صالح محسن شاكر70681122511049160

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة النهرين653.0093.29ثانوية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييوسف عدنان يوسف حسين70691122511049161

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم466.0066.57ثانوية الرحمن األهلية للبنينتطبيقيياسر وليد علي حسين فوزي70701122513001003

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية391.0055.86ثانوية الصباح األهلية للبنينتطبيقيمحمد ثامر احمد سعيد70711122513003002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57ثانوية الصباح األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي قاسم داود70721122513003003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية595.0085.00ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيصهيب فاروق عبد هللا حمد70731122513005004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد يحيى جمعة70741122513005005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية616.0088.00ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيعلي ساالر صمد محمد امين70751122513005006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية461.0065.86ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيكرار محمد هادي صالح70761122513005009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0063.00ثانوية االقصى األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي قصي محمد عبد الشهيد70771122513005013

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم466.0066.57ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد راضي مهدي70781122513006008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية461.0065.86ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيسالم هيثم جواد كاظم70791122513006011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيطارق محمد طارق عبد الستار70801122513006013
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيطه سامي ابراهيم عبد الوهاب70811122513006015

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية597.0085.29ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد محمد ياسين70821122513006018

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0070.43ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي غانم محمد حسين70831122513006019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي فراس اسعد ناجي70841122513006020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي قيصر سهيل نجم70851122513006022

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0086.57ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي نبيل ابراهيم حميد70861122513006025

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعمار ثامر تركي عربان70871122513006026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيكرار مهند حميد كاظم70881122513006028

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية621.0088.71ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا علي راضي مهدي70891122513006029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقياحسان مناور حمد حسين70901122513007001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية610.0087.14ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيازهر محمد رياض صالح70911122513007003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية509.0072.71ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيامير عالء الدين عبد هللا داود70921122513007005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0093.00ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيبشير لؤي كاظم هادي70931122513007007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيحيدر نهاد عبد علي محمد70941122513007008

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية641.0091.57ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيرضوان حسين صاحب خلف70951122513007009

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين632.0090.29ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عباس حمود70961122513007011

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت493.0070.43ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد رياض خليل70971122513007015

التخصصات االدارية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية395.0056.43ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيمحمد عقيل جميل رشيد70981122513007016

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيوليد خالد ناصر عبد القادر70991122513007020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية تطوان األهلية للبنينتطبيقيعمر علي سلمان نوار71001122513009001

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيعلي نصيف جاسم محمد71011122513010006

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينتطبيقيموسى حسين رشيد عبود71021122513011010

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0063.57ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيفهد علي حسين يوسف71031122513016006

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0088.57ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد اياد خليل حردان71041122513016008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيياسين اركان نجم عبد71051122513016009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيامير علي سلمان عبد71061122515002003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيصادق علي حسن جابر71071122515002008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية564.0080.57اعدادية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد عوف رحومي شهاب71081122515004002

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمران عيسى عبد الرزاق71091122515009014

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية483.0069.00ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعد مظهور فزع71101122515009029

التخصصات االدارية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد جعفر صادق71111122515009030

قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية سلمان المحمدي المختلطةتطبيقيعبد العزيز قيس فالح حسن71121122517008004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00الخارجيونتطبيقياحمد حاتم بصير مزعل71131122518001014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية440.0062.86الخارجيونتطبيقيحارث عبد الرحمن خضير راشد71141122518001051

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86الخارجيونتطبيقيحسن كريم محسن كزار71151122518001057

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية490.0070.00الخارجيونتطبيقيسفيان رزاق محمود ضيدان71161122518001085

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00الخارجيونتطبيقيعلي سهيل حميد احمد71171122518001145

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71الخارجيونتطبيقيمحمد شمال نجم عبد71181122518001207

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية495.0070.71الخارجيونتطبيقيمصطفى جاسم محمد عزيز71191122518001230

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0076.29الخارجيونتطبيقيهشام حميد جاسم عبدهللا71201122518001250
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0065.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيالخنساء هيثم كامل حسني71211122522003001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد526.0075.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيامنه ياسر عباس حسون71221122522003003

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0074.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيبنين عضيد عبود علي71231122522003007

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0061.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيتقى فليح كريم حسون71241122522003010

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد699.0099.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيداليا اكرم محمد عباس71251122522003012

التخصصات االدارية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية402.0057.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيزمردة فراس محمود شيت71261122522003013

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0087.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيزهراء حميد عباس احمد71271122522003014

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيزينب عامر خير هللا ياسين71281122522003016

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيساره ياسر عباس حسون71291122522003017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى674.0096.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيسبا بشار نجم حسين71301122522003018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيسما عباس مصطفى عباس71311122522003019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية498.0071.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيعذراء عبد الواحد محسن حمودي71321122522003021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية513.0073.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيغسق رزاق عبد شذر71331122522003023

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية662.0094.57ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء فاضل عبد كاظم71341122522003024

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيفاطمة حيدر حسن حطيب71351122522003025

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيلبنى حيدر علي حسين71361122522003026

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0071.14ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيمريم طه غانم طه71371122522003027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية510.0072.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقينهى عصام عبد الرزاق احمد71381122522003031

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقينور احمد شمال مصحب71391122522003032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقينور وجدي نوري خماس71401122522003033

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية597.0085.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقيهاجر محمد مصطفى عبد الكريم71411122522003034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقييسرى عامر محمد عجاج71421122522003035

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0077.86ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقييقين احمد شهاب حمد71431122522003037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية االصيل للبناتتطبيقيأيه طارق عبد حميد71441122522005003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية االصيل للبناتتطبيقياسراء رائد ابراهيم اسماعيل71451122522005004

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية االصيل للبناتتطبيقيايثار ثائر ثامر الطيف71461122522005007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية االصيل للبناتتطبيقيايه حسام خليل ابراهيم71471122522005008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0061.43اعدادية االصيل للبناتتطبيقيبراء صالح الدين علي مطشر71481122522005009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االصيل للبناتتطبيقيتبارك طالل محسن مهدي71491122522005010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد499.0071.29اعدادية االصيل للبناتتطبيقيتبارك عمار محمد علي71501122522005011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86اعدادية االصيل للبناتتطبيقيداليا مسلم سماوي حسين71511122522005014

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين622.0088.86اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزهراء رحيم نذير كيطان71521122522005016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0066.86اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزهراء سمير عزيز أحمد71531122522005017

كلية العلوم/جامعة بغداد572.0081.71اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزينب كاظم امير عاكول71541122522005018

كلية القانون/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزينب مؤيد مهدي كاظم71551122522005019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزينه فراس صباح مهودر71561122522005020

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية االصيل للبناتتطبيقيصفا محمد اسماعيل ابراهيم71571122522005023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية االصيل للبناتتطبيقيطيبه رائد كريم كاظم71581122522005024

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم موسى محمد71591122522005027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفاطمه احمد صبار ماضي71601122522005028
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد خلف71611122522005030

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية645.0092.14اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفرح عمر ثامر احمد71621122522005031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0085.43اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفيروز خالد صالح مهدي71631122522005032

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بعقوبة/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية االصيل للبناتتطبيقيلميس موسى عمران حسون71641122522005033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية االصيل للبناتتطبيقيماريا وليد جاسم محمد71651122522005034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين626.0089.43اعدادية االصيل للبناتتطبيقيمريم محمد فاضل عباس71661122522005037

التخصصات الهندسية/المعهد التقني النجف/جامعة الفرات االوسط التقنية396.0056.57اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيأيالف سعدي محمد صالح71671122522006002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقياسراء حمزه ديوان علي71681122522006004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0096.86اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيام البنين فراس فوزي صالح71691122522006005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية457.0065.29اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك حيدر نعمه حلو71701122522006010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك عالء ابراهيم جبار71711122522006012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيتبارك علي دعير وهم71721122522006013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيدنيا محمد عبد الجواد يوسف71731122522006016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0066.29اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيرانيا باسم غني سلمان71741122522006018

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد511.0073.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيرانيه عبد الكريم كامل عباس71751122522006019

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0078.71اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيرقيه طه ثويني عايد71761122522006021

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية657.0093.86اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيرقيه كاظم خلف فياض71771122522006022

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيرنين حسين مجبل مجيد71781122522006023

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد471.0067.29اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيريام حسن مزهر علي71791122522006024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزهراء حامد جبار عبود71801122522006026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزهراء صدام ذياب احمد71811122522006028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل440.0062.86اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم كريم71821122522006031

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد473.0067.57اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيزينب جميل عشه جودة71831122522006032

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيسؤدد سؤدد محسن دوازه71841122522006035

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0084.43اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيساره سعود ظاهر ماجد71851122522006036

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيشيرين احمد حسين فرهود71861122522006040

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية438.0062.57اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيضحى امجد حبيب اسدخان71871122522006041

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية519.0074.14اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيضحى عباس علي مجلي71881122522006042

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيطيبه عبد الكريم خلف راضي71891122522006044

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيغفران حيدر علي عويد71901122522006046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك491.0070.14اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمة اياد محسن دوازه71911122522006047

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيفاطمه اياد جبر حسين71921122522006048

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيليلى جواد كاظم جواد71931122522006052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0067.71اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمروه احمد محمد شلش71941122522006053

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمريم احمد عبد الحسن غليم71951122522006054

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية596.0085.14اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقيمَسره معتبر علي عباس71961122522006058

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقينرجس صباح نوري تقي71971122522006066

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية االمل العلمية للبناتتطبيقينور علي محمود جمعه71981122522006069

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0073.86ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيجنات علي حميد رشيد71991122522007002

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية548.0078.29ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيحوراء حمزه زهير جواد72001122522007003
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قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد469.0067.00ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيحوراء هشام عبد هللا صالح72011122522007004

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيزهراء احمد هاشم حميدي72021122522007005

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيزهراء حميد احمد مجيد72031122522007006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيزينب عماد فاضل جياد72041122522007008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0069.29ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيزينب غيث عامر جواد72051122522007009

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0072.29ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيطيبة محمد قاسم أحمد72061122522007012

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيعذراء حسن علي حسين72071122522007013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيعذراء مجيد جبار احمد72081122522007014

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0086.86ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيغدير رعد مظهر كاظم72091122522007015

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0087.14ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيفاطمة عبد الرحمن علي حسين72101122522007016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم468.0066.86ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيفرح جعفر عباس رشيد72111122522007017

كلية العلوم/جامعة بغداد564.0080.57ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيمريم احمد عبد الكريم عبد الخالق72121122522007018

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيمريم اياد هادي مطشر72131122522007019

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0073.14ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيمريم عالء حسين عبد72141122522007021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد508.0072.57ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيمريم علي نعمه كاظم72151122522007022

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقينادية عماد إسماعيل خليل72161122522007024

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقينرجس رعد شخير حسين72171122522007026

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0064.00ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقينور باسم عبد عون سفاح72181122522007027

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0090.14ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيهيلين احمد محسن عوده72191122522007028

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0069.43ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيوفيه راشد طعمه عباس72201122522007029

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0080.29ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقييسر شاكر محمود شاكر72211122522007030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيتبارك ماجد حميد سالم72221122522008005

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.7696.68ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيتقى جمال صالح محمد72231122522008007

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية542.0077.43ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيجمانه حسين عبد األمير حامد72241122522008008

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0095.29ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيجينا واثق سعيد كوركيس72251122522008009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيديانا عمار سحاب مطر72261122522008014

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرؤى زياد طارق خضير72271122522008015

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0071.86ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرحمه عمر وهيب حسين72281122522008016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية441.0063.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرغد خليل حسين سنيد72291122522008017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية466.0066.57ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيروان خالد يحيى جاسم72301122522008019

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0068.57ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيروان عصام محمد عوده72311122522008020

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.2878.33ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيروان ياسين طه عيدان72321122522008021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزهراء حسن رضيوي يوسف72331122522008024

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية657.0093.86ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزينب فاروق حسن نجم72341122522008026

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيساجده احمد حمزه جاسم72351122522008027

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين574.0082.00ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيعائشه علي رجب علي72361122522008033

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيعسل نزار نهاد جواد بهجت72371122522008034

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0076.71ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفاطمه بشير إبراهيم رزوقي72381122522008035

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0069.14ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفاطمه محمود علي عيفان72391122522008036

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0079.29ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيماريه جاسم محمد محمود72401122522008038
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمروه طالب محمود شلش72411122522008039

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية601.0085.86ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم رياض علي عبد72421122522008041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية561.0080.14ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم كريم عبد هللا سلمان72431122522008043

قسم المالحة والتوجيه-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية578.0082.57ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمينا معتز صالح علي72441122522008046

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد685.4497.92ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينبأ علي عبد طاهر72451122522008048

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينور محمد عبد الحسين قمر72461122522008049

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينورين صالح سلمان ضاحي72471122522008050

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية524.0074.86ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيوجدان عمران شهاب عبد72481122522008051

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية455.0065.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيروان نزار عبيد كاطع72491122522009010

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسماء طارق كامل منسي72501122522009013

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية524.0074.86اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسندس قتيبه احمد سعيد72511122522009014

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيظالل زكريا صالح سيف72521122522009017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيالرا عادل يحيى عبد القادر72531122522009022

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن جوير حسن72541122522009025

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم محمود ظاهر حمود72551122522009026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية588.0084.00اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيورود عبد الرزاق محمد علي72561122522009028

قسم علم النفس-كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية رقية للبناتتطبيقياروى طارق سليم هوير72571122522010001

قسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية507.0072.43اعدادية رقية للبناتتطبيقيأيالف صبر مهدي صالح72581122522010002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية554.0079.14اعدادية رقية للبناتتطبيقيزينب طالب حلو مهدي72591122522010004

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0064.71اعدادية االمال للبناتتطبيقياسراء مشتاق خميس عبيد72601122522011001

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0073.57اعدادية االمال للبناتتطبيقيايه احمد حسين كريم72611122522011003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43اعدادية االمال للبناتتطبيقيبدور علي عبد هللا جواد72621122522011004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0078.43اعدادية االمال للبناتتطبيقيبنان محمد فاضل صالح72631122522011005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71اعدادية االمال للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد الجبار حسين72641122522011006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين620.0088.57اعدادية االمال للبناتتطبيقيرسل جبار فاضل علي72651122522011010

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين617.0088.14اعدادية االمال للبناتتطبيقيرقيه نمير فاروق عبد القادر72661122522011012

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية511.0073.00اعدادية االمال للبناتتطبيقيرند سالم عبيد جواد72671122522011013

قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين632.0090.29اعدادية االمال للبناتتطبيقيرند ضياء جعفر عبد72681122522011014

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية االمال للبناتتطبيقيرند عامر عبد هللا حسين72691122522011015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86اعدادية االمال للبناتتطبيقيرواء محمد حسن كاظم72701122522011016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0071.29اعدادية االمال للبناتتطبيقيزبيدة مخلف علي مراح72711122522011017

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى491.0070.14اعدادية االمال للبناتتطبيقيزهراء عدنان جاسم محمد72721122522011018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية االمال للبناتتطبيقيزينب رعد سعدي سالم72731122522011019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية االمال للبناتتطبيقيشهد علي احمد سالم72741122522011023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية االمال للبناتتطبيقيصفا مهدي محمد كاظم72751122522011024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0068.57اعدادية االمال للبناتتطبيقيطيبة رمضان عبد الرزاق نجم72761122522011025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية االمال للبناتتطبيقيفاطمة جبار محسن حمزة72771122522011028

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية االمال للبناتتطبيقيفرح لؤي عبد القادر محمد شريف72781122522011029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية599.0085.57اعدادية االمال للبناتتطبيقيمريم ماجد شالل عقرة72791122522011031

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية االمال للبناتتطبيقيمنتهى ماهر حسين جميل72801122522011033
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قسم شبكات الحاسوب-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية االمال للبناتتطبيقيمينا قصي محمد جميل72811122522011034

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية578.0082.57اعدادية االمال للبناتتطبيقينبأ خالد حسان ذباح72821122522011036

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0074.00اعدادية االمال للبناتتطبيقينبأ عامر جاسم احمد72831122522011038

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية االمال للبناتتطبيقينبأ علي راشد كاظم72841122522011039

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى489.0069.86اعدادية االمال للبناتتطبيقيهبه محمد دلف مزهر72851122522011040

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية االمال للبناتتطبيقيهدى فراس فاضل ناجي72861122522011041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية523.0074.71اعدادية االمال للبناتتطبيقيهيام رياض فزع سلمان72871122522011042

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية االمال للبناتتطبيقييقين يحيى نصيف جسام72881122522011044

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية486.0069.43اعدادية التقى للبناتتطبيقياسراء احمد يوسف احمد72891122522012003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية التقى للبناتتطبيقياية جبار حسين كردي72901122522012006

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0073.00اعدادية التقى للبناتتطبيقيايه اسامه سليمان علي72911122522012008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0063.29اعدادية التقى للبناتتطبيقيايه محمد عيسى شهاب72921122522012011

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية التقى للبناتتطبيقيبان ليث زيدان عباس72931122522012012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد521.0074.43اعدادية التقى للبناتتطبيقيتبارك داود عبد الكريم عبد الرزاق72941122522012015

كلية العلوم/جامعة بغداد569.0081.29اعدادية التقى للبناتتطبيقيداليا سعد عداي حسين72951122522012019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية التقى للبناتتطبيقيرقيه ايسر عصام امجد72961122522012023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية التقى للبناتتطبيقيرقيه علي كاظم ديوان72971122522012025

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86اعدادية التقى للبناتتطبيقيزهراء ياسين بريسم كيطان72981122522012029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية التقى للبناتتطبيقيزينب فراس رشيد مهدي72991122522012033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0068.43اعدادية التقى للبناتتطبيقيساره همام عبد الغني فيصل73001122522012034

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية577.0082.43اعدادية التقى للبناتتطبيقيسجى عمار سامي احمد73011122522012035

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0068.86اعدادية التقى للبناتتطبيقيسما حسن هادي محمد جواد73021122522012037

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0069.86اعدادية التقى للبناتتطبيقيشمس رعد عطيه فنجان73031122522012039

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية التقى للبناتتطبيقيظبيه عبد الكريم دعير حمد73041122522012041

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0089.57اعدادية التقى للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء احمد جاسم محمد73051122522012042

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية629.0089.86اعدادية التقى للبناتتطبيقيفاطمه كاظم مطر شبيب73061122522012044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية التقى للبناتتطبيقيلمى موفق جدوع سلمان73071122522012046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية476.0068.00اعدادية التقى للبناتتطبيقيمريم احمد جمعة عبد هللا73081122522012047

كلية الزراعة/جامعة الكوفة430.0061.43اعدادية التقى للبناتتطبيقيمريم جعفر محسن موسى73091122522012048

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0071.43اعدادية التقى للبناتتطبيقينبأ علي جواد يوسف73101122522012053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0070.57اعدادية التقى للبناتتطبيقيهاجر سعد عباس كاظم73111122522012056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية البتول للبناتتطبيقيأزل ضياء راضي علي73121122522013001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0067.14اعدادية البتول للبناتتطبيقياستبرق حسين عبيد عباس73131122522013004

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14اعدادية البتول للبناتتطبيقيبتول حيدر فاضل محمد73141122522013007

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0067.43اعدادية البتول للبناتتطبيقيبناز فؤاد محمد كرم73151122522013009

قسم التعدين واستخالص المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية504.0072.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك ثامر عناد جاسم73161122522013011

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى469.0067.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك قصي سعدون داود73171122522013014

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0069.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك محمد وصفي علي73181122522013015

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية522.0074.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيدانيه سيف الدين فاضل حسين73191122522013018

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية485.0069.29اعدادية البتول للبناتتطبيقيدعاء احمد عبد الوهاب حسين73201122522013019
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كلية العلوم/جامعة االنبار476.0068.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيدعاء عادل عيدان احمد73211122522013020

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين629.0089.86اعدادية البتول للبناتتطبيقيديار محمود حسن جلوب73221122522013021

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية البتول للبناتتطبيقيروال حسام كامل ناجي73231122522013025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيريام حميد فاضل عيدان73241122522013026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية571.0081.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيزبيده صالح مهدي صخي73251122522013027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية572.0081.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء رعد ماجد عبد علي73261122522013029

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية البتول للبناتتطبيقيزينه فيصل غازي حمودي73271122522013033

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيساره بشار ابراهيم حسين73281122522013034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0064.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيسرى سلمان حسن سلمان73291122522013036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيسرى قيس سلمان علي73301122522013037

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية البتول للبناتتطبيقيشكراء سالم عياده ممدوح73311122522013039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية البتول للبناتتطبيقيعائشه خالد حسين عبد هللا73321122522013043

كلية العلوم/جامعة االنبار490.0070.00اعدادية البتول للبناتتطبيقيعائشه محمد حسن متعب73331122522013045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم598.0085.43اعدادية البتول للبناتتطبيقيعائشه منذر عزيز كزار73341122522013046

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0073.86اعدادية البتول للبناتتطبيقيغاده علي مزهر عبد هللا73351122522013049

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار477.0068.14اعدادية البتول للبناتتطبيقيفاطمه سالم علي سالم73361122522013052

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين628.0089.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيفاطمه نزار كامل جواد73371122522013054

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0077.29اعدادية البتول للبناتتطبيقيمروه حسين عبيد عباس73381122522013056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية531.0075.86اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم تحسين توفيق عبد الحميد73391122522013057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0061.57اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم حسين فاضل سالم73401122522013058

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية484.0069.14اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم منير عبود محمد73411122522013059

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية488.0069.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيمسك نزار عبد هللا بديوي73421122522013060

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى425.0060.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيمينه اثير عبد الكريم شاتي73431122522013063

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0074.00اعدادية البتول للبناتتطبيقينبأ ستار محمد حمود73441122522013065

كلية العلوم/جامعة بغداد517.0073.86اعدادية البتول للبناتتطبيقينبا طارق قاسم عطيه73451122522013068

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0086.71اعدادية البتول للبناتتطبيقيهبه بسام مخلف عبيد73461122522013070

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0083.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتبارك خير هللا دعير حنون73471122522014002

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيحور احمد كامل محمد73481122522014006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيديالن ذباء لطفي عزيز73491122522014009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0064.43اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرسل قاسم فاضل احمد73501122522014010

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرغد علي عبيد حمود73511122522014011

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0083.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرقيه احمد علوان عبد73521122522014012

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريم خالد حسين علي73531122522014014

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة/جامعة ذي قار657.0093.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب عماد كاظم عطيه73541122522014019

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0094.29اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسبأ مهند ستار جمعه73551122522014025

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية606.0086.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسجى وليد كريم تركي73561122522014027

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم466.0066.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسما نوفل اسماعيل محسن73571122522014029

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسميره احمد سالم سلمان73581122522014030

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة بغداد677.0096.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسنا رائد عبد الخالق نصيف73591122522014031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيطيبه سنان محمد ياسر عاصم73601122522014036
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كلية العلوم/جامعة النهرين594.0084.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيعائشه محمود مهدي صالح73611122522014038

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيالنيا عبد الستار فاضل حمد73621122522014043

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين539.0077.00اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيماريا حميد نوار مهبول73631122522014044

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمروه محمد شحاذه خلف73641122522014045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية515.0073.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم انيس كمر فرحان73651122522014046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية533.0076.14اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم راقي ياسين وهيب73661122522014048

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0077.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمسك احمد خشان روضان73671122522014050

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين606.0086.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمالك جاسم محمد احمد73681122522014051

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينور سامر عبد الخالق سليم73691122522014054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية466.0066.57اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيهبه مؤيد عبود منصور73701122522014056

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0067.57ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياديان معمر جاسم محمد73711122522015001

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة سامراء594.0084.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياالء ادم سميان ذياب73721122522015002

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0072.57ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيامل علي صباح ناجي73731122522015003

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0070.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايات احمد محمود احمد73741122522015006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية582.0083.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك عمار منعثر كولي73751122522015011

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية566.0080.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتمارا جالل اسماعيل خليل73761122522015012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية650.0092.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتمارة ابراهيم عبد هللا خلف73771122522015013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى543.0077.57ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيحوراء فاخر مطشر مهدي73781122522015015

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية602.0086.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيحوراء محمد عبد االمير عبد علي73791122522015016

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية503.0071.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرانيا حامد خضير عيدان73801122522015018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرسل محمد داود محمد73811122522015020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد502.0071.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرنين مزاحم خضير خلف73821122522015022

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0081.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب فاضل فواز شريف73831122522015028

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين615.0087.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشهد بسام عبد العزيز ناجي73841122522015029

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية501.0071.57ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمه طالب ابراهيم حسين73851122522015033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0062.86ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمه علي هشام يعقوب73861122522015034

كلية العلوم/جامعة بغداد533.0076.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفراق حسام عبد محمد73871122522015035

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمنار حسين عليوي ابراهيم73881122522015041

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية589.0084.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور احمد حقي اسماعيل73891122522015046

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0091.00ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور الهدى محمد عليان كشيش73901122522015048

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد516.0073.71ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهدى جبار علي عباس73911122522015050

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0070.43ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهمسه زياد طارق جاسم73921122522015051

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0079.14ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيورود ستار جبار سعود73931122522015053

كلية العلوم/جامعة االنبار460.0065.71اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيايات ناهي جبار صكبان73941122522016003

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية602.0086.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيبسملة احمد كريم عبد73951122522016006

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0096.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيتبارك عالء حسين احمد73961122522016008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية612.0087.43اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيرند عامر جاسم محمد73971122522016011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية643.0091.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيرند عايد سلمان لطيف73981122522016012

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0072.00اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيرهام وسام سالم رشيد73991122522016013

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيزينب صالح مجيد حسين74001122522016016
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هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية687.0098.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيشهد فؤاد خضير سلمان74011122522016019

قسم الرياضيات-كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيمريم علي مجيد داود74021122522016024

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0063.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيمريم منذر محمود محمد سعيد74031122522016025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0079.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينور جاسم عدنان جاسم74041122522016028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0065.57اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينوران عبد الكريم حمادي صالح74051122522016029

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية666.0095.14اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيهاجر ناهض عبد الكريم شريف74061122522016032

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم465.0066.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيأية صدام عباس يونس74071122522017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0068.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيايات سمير عاتي شناوه74081122522017005

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0068.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيايه امجد ثامر كاظم74091122522017007

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك باسم محمد فرحان74101122522017011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية520.0074.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك عبد المنعم عبيد نشمي74111122522017013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0064.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيحنين حامد مردان راشد74121122522017015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى438.0062.57اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيدانيه مدحت اكرم لعيبي74131122522017018

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0078.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرقية حيدر وادي كاظم74141122522017019

قسم هندسة االتصاالت والحوسبة المتنقلة-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت581.0083.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء يوسف كاظم عبد االمير74151122522017030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية591.0084.43اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب الحوراء معتز محمود لعيبي74161122522017031

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب علي بدر عيفان74171122522017034

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيسما سامي كريم زغير74181122522017038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0070.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيشكران رأفت رؤوف صخر74191122522017039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد525.0075.00اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه نورس عادل نعمه74201122522017046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0079.29اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه هشام صالح داود74211122522017047

التخصصات الزراعية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية390.0055.71اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينور حيدر طالب باتول74221122522017058

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية614.0087.71ثانوية الزهور للبناتتطبيقيآمنه علي حميد مجيد74231122522019001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية543.0077.57ثانوية الزهور للبناتتطبيقياية ليث خميس سلمان74241122522019002

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86ثانوية الزهور للبناتتطبيقياماني محمد عبد هللا فارس74251122522019004

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين679.0097.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرسل عامر علي حسين74261122522019009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0059.57ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرويده محمد كريم عبود74271122522019010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الزهور للبناتتطبيقيسناء محمد عبد حسن74281122522019012

قسم السيطرة-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية617.0088.14ثانوية الزهور للبناتتطبيقيشهد سمير رشيد حسين74291122522019013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية الزهور للبناتتطبيقيطيبه عثمان حسين علي74301122522019015

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى509.0072.71ثانوية الزهور للبناتتطبيقيطيبه نافع خضير علي74311122522019017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0067.71ثانوية الزهور للبناتتطبيقيمريم أحمد عبد هللا محمد74321122522019021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية547.0078.14ثانوية الزهور للبناتتطبيقيمالك عمار سليمان عبد العزيز74331122522019023

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية560.0080.00ثانوية الزهور للبناتتطبيقيهديل اياد خضير عباس74341122522019028

قسم البيئة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0072.14اعدادية هند للبناتتطبيقيآيه محمد عباس خضير74351122522020001

قسم رياض االطفال-كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0063.57اعدادية هند للبناتتطبيقياسراء فاضل عليوي زرار74361122522020002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0095.71اعدادية هند للبناتتطبيقيافراح قيس شعالن كيطان74371122522020003

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية هند للبناتتطبيقيحياة سعدي مهدي محمد74381122522020008

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية607.0086.71اعدادية هند للبناتتطبيقيرغده عامر عبد هللا صالح74391122522020009

كلية العلوم/جامعة بغداد662.0094.57اعدادية هند للبناتتطبيقيرفل عمار محمد عبد هللا74401122522020010

196 من 186صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2023/2022القبول المركزي للسنة الدراسية 

الكرخ الثانية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين671.0095.86اعدادية هند للبناتتطبيقيزينب حميد حياوي كاظم74411122522020011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية608.0086.86اعدادية هند للبناتتطبيقيسارة سعد محسن ياس74421122522020013

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد548.0078.29اعدادية هند للبناتتطبيقيصفا نجم عبد االله خضر74431122522020017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل424.0060.57اعدادية هند للبناتتطبيقيعلياء كاظم ناصر علوان74441122522020019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86اعدادية هند للبناتتطبيقيلبنى رافع عباس علي74451122522020020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية533.0076.14اعدادية هند للبناتتطبيقيمريم صفاء حسين محمد74461122522020022

كلية العلوم/جامعة بغداد584.0083.43اعدادية هند للبناتتطبيقينرجس نشأة عباس أبراهيم74471122522020024

قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية هند للبناتتطبيقيهاجر عبد الستار جبار حايف74481122522020025

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيافنان زياد عبد الجليل اسماعيل74491122522022001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى456.0065.14اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيايمان احمد هادي عباس74501122522022003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيدالية فاروق عبيد جبر74511122522022006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0070.71اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيزهراء سعد عبيد علي74521122522022009

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد608.0086.86اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيزينب محمود عليوي حسن74531122522022011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية647.0092.43اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيشمس ثامر فهد فاضل74541122522022014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيفاطمة عادل علوان حسن74551122522022018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0070.29اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيمينا كريم عذاب جياد74561122522022019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية471.0067.29اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقينبأ حازم هاتف اسماعيل74571122522022020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0067.86اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقينرجس عامر مجيد عزيز74581122522022022

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين494.0070.57اعدادية عائشة للبناتتطبيقيامنه عالء كردي عبود74591122522023001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71اعدادية عائشة للبناتتطبيقيرانيه عهد كريم عبود74601122522023008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0066.71اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب طه سعد حافظ74611122522023014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسحر كامل علوان صالح74621122522023017

قسم الترجمة-كلية اآلداب/الجامعة العراقية547.0078.14اعدادية عائشة للبناتتطبيقيشفاء علي اسماعيل شيحان74631122522023021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد535.0076.43اعدادية عائشة للبناتتطبيقيضحى صالح محمود سلمان74641122522023022

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية497.0071.00اعدادية عائشة للبناتتطبيقينسرين كاظم كريم خلف74651122522023026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية527.0075.29اعدادية عائشة للبناتتطبيقينور عدنان تركي نعمه74661122522023027

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية660.0094.29اعدادية عائشة للبناتتطبيقينور عهد طالب صالح74671122522023028

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0063.86اعدادية االصالة للبناتتطبيقيدينا احمد عزيز عايد74681122522024005

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0067.43اعدادية االصالة للبناتتطبيقيرؤى جاسم مدلول ضاحي74691122522024006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية االصالة للبناتتطبيقيرحاب حاتم حسين داود74701122522024007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29اعدادية االصالة للبناتتطبيقيعتاب مظهر حمد مسير74711122522024011

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0070.57اعدادية االصالة للبناتتطبيقيفاطمه سعد علي عبد هللا74721122522024012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0067.43اعدادية االصالة للبناتتطبيقيهبه خضير عباس محمد74731122522024015

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71اعدادية االصالة للبناتتطبيقيهبه عوده هاشم هتيمي74741122522024016

التخصصات االدارية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية400.0057.14اعدادية حماة للبناتتطبيقيبنين محمود محمد عبد هللا74751122522025005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية حماة للبناتتطبيقيحنين حسام حسن هادي74761122522025006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0062.86اعدادية حماة للبناتتطبيقيرقيه كامل فاضل ساجت74771122522025013

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية حماة للبناتتطبيقيزينب سالم رشيد حميد74781122522025015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية حماة للبناتتطبيقيشهد جاسم محمد فرحان74791122522025017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد538.0076.86اعدادية حماة للبناتتطبيقيشهد عطيه سبع خميس74801122522025018
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية حماة للبناتتطبيقيشهد محمد علي حسن74811122522025019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية476.0068.00اعدادية حماة للبناتتطبيقيضحى حسين علي خلف74821122522025020

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية حماة للبناتتطبيقيهناء جبار احمد عبد هللا74831122522025033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0078.14ثانوية عشتار للبناتتطبيقيآيات عامر حمد عبد هللا74841122522027001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0063.29ثانوية عشتار للبناتتطبيقيبنين عباس فرحان منصور74851122522027003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57ثانوية عشتار للبناتتطبيقيحنين محسن علي محمود74861122522027004

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية عشتار للبناتتطبيقيريام علي كاظم حمد74871122522027012

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى407.0058.14ثانوية عشتار للبناتتطبيقيسالي حسن احمد ياسين74881122522027015

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية619.0088.43ثانوية عشتار للبناتتطبيقيسالي لؤي كامل عبد هللا74891122522027016

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية450.0064.29ثانوية عشتار للبناتتطبيقيصفا وليد حماد جاسم74901122522027019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية436.0062.29ثانوية عشتار للبناتتطبيقيفرقان قائد فخري حمزه74911122522027021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0065.43ثانوية عشتار للبناتتطبيقينبأ قيس داود جلوب74921122522027024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية عشتار للبناتتطبيقينور رائد حسين علوش74931122522027025

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية654.0093.43اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيآيات زياد خيري عبادي74941122522036001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية586.0083.71اعدادية المستقبل للبناتتطبيقياماني محمد كامل عريبي74951122522036002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية470.0067.14اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيامنه احمد عباس علي74961122522036003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية580.0082.86اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيبنين مهند كاظم محمد حسن74971122522036007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيدانية علي عبد هللا حسين74981122522036009

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية658.0094.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرفقة محمد رياض رشيد74991122522036010

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى481.0068.71اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرنين محمد رشيد سهيل75001122522036011

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيرونق حسن هادي عبود75011122522036012

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية636.0090.86اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيسارة طه كريم عبود75021122522036014

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0096.57اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيسما حسين كاظم عبد75031122522036016

كلية العلوم/جامعة النهرين595.0085.00اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيشهد رافد جواد علي75041122522036017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0069.14اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيطيبة حيدر محمود نفل75051122522036020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المستقبل للبناتتطبيقينبأ حسين محمد جاسم75061122522036026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية المستقبل للبناتتطبيقينبأ فاضل محمد عباس75071122522036027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية592.0084.57اعدادية المستقبل للبناتتطبيقييمام حارث عصام عبود75081122522036029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد495.0070.71ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقياسيل مهدي شنشل جعفر75091122522037002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0061.14ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيامنة رحمن حسين علي75101122522037003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0071.43ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيتبارك محمد رعد محمد75111122522037006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية633.0090.43ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيتبارك وليد كريم عبد75121122522037007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية565.0080.71ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيرند رامي ياسين طه75131122522037012

كلية العلوم/جامعة بغداد589.0084.14ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيكوثر حسين حسن داود75141122522037019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0073.71ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيمرام جبار علي عذاب75151122522037020

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية479.0068.43ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيموج مازن رشيد عبد75161122522037021

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية623.0089.00ثانوية تبوك للمتفوقاتتطبيقيمينا عمار محمد مجيد75171122522037023

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0089.71اعدادية اغادير للبناتتطبيقيايه محمد راضي رحيمه75181122522038005

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى413.0059.00اعدادية اغادير للبناتتطبيقيتارا ابراهيم حسين علي75191122522038008

قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين625.0089.29اعدادية اغادير للبناتتطبيقيتسنيم مروان رشيد جابر75201122522038009
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قسم التصنيع المؤتمت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0083.00اعدادية اغادير للبناتتطبيقيرنا جمال احمد سعيد75211122522038014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية457.0065.29اعدادية اغادير للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الرزاق محمد75221122522038017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية537.0076.71اعدادية اغادير للبناتتطبيقيساره رائق غانم عزيز75231122522038018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43اعدادية اغادير للبناتتطبيقيشجن انور علي سليم75241122522038019

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين603.0086.14اعدادية اغادير للبناتتطبيقيشمس عالء احمد اسماعيل75251122522038020

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0065.43اعدادية اغادير للبناتتطبيقيعائشه رعد حمد حسين75261122522038021

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد684.0097.71اعدادية اغادير للبناتتطبيقيالنا محسن عبد الجبار محسن75271122522038024

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0081.14اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمرح اسحاق داوود عبد هللا75281122522038026

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمروج قاسم احمد غزال75291122522038027

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0091.71اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمريم فؤاد عبود حسين75301122522038029

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم475.0067.86اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمريم فائز مصطفى عباس75311122522038030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمريم فراس حربون حردان75321122522038031

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل444.0063.43اعدادية اغادير للبناتتطبيقيمريم فيصل محمد مطر75331122522038032

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29اعدادية اغادير للبناتتطبيقينبا علي ارشد علي75341122522038034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى424.0060.57اعدادية اغادير للبناتتطبيقيهدى عدنان نوري عبد75351122522038038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0064.43اعدادية اغادير للبناتتطبيقيهيا سومر عدنان حميد75361122522038041

كلية العلوم/جامعة االنبار485.0069.29اعدادية اغادير للبناتتطبيقييمامة زياد محمد مضحي75371122522038043

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى611.0087.29ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقياديان باسم حسين زويد75381122522039001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى423.0060.43ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقياسمهان خالد داود عبد هللا75391122522039002

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد477.0068.14ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيام البنين فاضل جمعة ناصر75401122522039003

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقياية عماد رضا سبتي75411122522039004

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد681.0097.29ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيبتول عباس عبود جبر75421122522039005

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0088.43ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيبنت الهدى فاضل عباس حسين75431122522039007

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0096.43ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيتبارك عامر محمد علي عطيه75441122522039008

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية628.0089.71ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيتقى مهند جاسم محمد75451122522039009

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0064.86ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيربى فراس محمد هادي75461122522039011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0065.86ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيرواء رزاق مدلول عجيل75471122522039012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية562.0080.29ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيزهراء خالد غالب كاطع75481122522039015

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى482.0068.86ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيطيبه حيدر قاسم حسين75491122522039021

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيمالك خالد احمد كمر75501122522039026

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة العراقية583.0083.29ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقينور الزهراء محمد ناجي جبر75511122522039028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0069.43ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقينور الهدى فاضل عباس حسين75521122522039029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى453.0064.71ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقينور بسام عبد الرحيم فرحان75531122522039030

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14اعدادية التعاون للبناتتطبيقياسيل حسين كاظم منشد75541122522040001

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية585.0083.57اعدادية التعاون للبناتتطبيقيايات قاسم مجمان خلف75551122522040002

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة ميسان660.0094.29اعدادية التعاون للبناتتطبيقيايالف محمد سعيد رشيد75561122522040003

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0086.00اعدادية التعاون للبناتتطبيقيايه قاسم حسن جبار75571122522040004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم465.0066.43اعدادية التعاون للبناتتطبيقيبنين سعيد محسن ضمد75581122522040006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية التعاون للبناتتطبيقيتقى نصير خضير طالب75591122522040007

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية التعاون للبناتتطبيقيحنين رضا خالد مرعب75601122522040009
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قسم المنظومات-كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين623.0089.00اعدادية التعاون للبناتتطبيقيريام فوزي عيدان علي75611122522040014

كلية القانون/جامعة بغداد622.0088.86اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء حيدر فضل عبد الهادي75621122522040017

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد539.0077.00اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء سعد مصطفى مهدي75631122522040018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0062.14اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء فاضل ابراهيم طحيوش75641122522040020

قسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية613.0087.57اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء مظهر حسوني جويد75651122522040021

كلية العلوم/جامعة النهرين519.0074.14اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزينب عباس سلمان باقر75661122522040023

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد496.0070.86اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزينب عقيل طالب حسين75671122522040024

التخصصات الهندسية/المعهد التقني بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية418.0059.71اعدادية التعاون للبناتتطبيقيساره عمار جاسم محمد75681122522040027

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0075.29اعدادية التعاون للبناتتطبيقيسميره حيدر عياد سلمان75691122522040030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية التعاون للبناتتطبيقيشمس علي مجيد حميد75701122522040032

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية563.0080.43اعدادية التعاون للبناتتطبيقيشهد احمد كاظم شاكر75711122522040033

التخصصات الهندسية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية التعاون للبناتتطبيقيشهد حسين جاسم عبد75721122522040034

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية503.0071.86اعدادية التعاون للبناتتطبيقيضحى احمد كاظم جياد75731122522040036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0066.71اعدادية التعاون للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد هللا عباس75741122522040039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية465.0066.43اعدادية التعاون للبناتتطبيقيفاطمه طالب جاسم ديوان75751122522040041

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية529.0075.57اعدادية التعاون للبناتتطبيقيهمسه علي مطر دحام75761122522040049

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية التعاون للبناتتطبيقييمام حسن عبد المحسن ردام75771122522040053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد562.0080.29اعدادية رفيدة للبناتتطبيقياديان سعد زنيح عيدان75781122522041001

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0087.43اعدادية رفيدة للبناتتطبيقياسراء نعيم مزهر حسين75791122522041002

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية546.0078.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيتبارك علي حافظ راشد75801122522041004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيتقى عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب75811122522041006

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية535.0076.43اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيتمارا وليد جاسم محمد75821122522041007

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى402.0057.43اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيحواء محمد خليل عليوي75831122522041009

قسم معدات النفط والغاز-هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية642.0091.71اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيرغده فراس ايوب محمد75841122522041013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية537.0076.71اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزينب سيف سامي حسين75851122522041020

كلية االعالم/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيشهد عمار نوري عبد الرزاق75861122522041027

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد468.0066.86اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيصفا جليل عيسى محمد75871122522041028

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيطيبة خالد فوزي ظاهر75881122522041029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى449.0064.14اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيغاده علي محمد حسن75891122522041032

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية587.0083.86اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيغدير عقيل اسماعيل علي75901122522041033

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0063.86اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيغدير محمد مهدي صالح75911122522041036

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى410.0058.57اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه اديب ابراهيم فاضل75921122522041037

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه ماجد علي مراد75931122522041038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0059.43اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيمنار حسين حاتم حسن75941122522041044

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0089.14اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينبأ رياض طالب احمد75951122522041045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد478.0068.29اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور الهدى احمد جواد ساهي75961122522041046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة422.0060.29ثانوية زبيدة للبناتتطبيقياسماء عالء حسين ردام75971122522042001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0062.29ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيايه كريم محمد حنش75981122522042002

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0075.00ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيبراء قاسم ثجيل مجيد75991122522042003

قسم المعادن-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية510.0072.86ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيبنين حسن علي حمد76001122522042005
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قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية575.0082.14ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيتبارك عباس كاظم سلمان76011122522042007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0060.29ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيتبارك فوزي غانم محان76021122522042008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية525.0075.00ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيجنة الزهراء حميد جاسم خليف76031122522042009

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين674.0096.29ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزينب احمد جاني كشتول76041122522042019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد539.0077.00ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيسرى عرب مهدي حمد76051122522042022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى465.0066.43ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيمالك محمد سويري مهدي76061122522042031

كلية التربية/الجامعة المستنصرية478.0068.29ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيمنار قادر ابراهيم علي76071122522042033

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية521.0074.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقياالء خالد حميد عبد76081122522043002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية648.0092.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقياية ليث اسعد حسون76091122522043003

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقياية مهدي علي عاكول76101122522043004

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0076.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك باسم جواد كاظم76111122522043008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك جالل قيس جميل76121122522043009

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية663.0094.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحنين صدام اكرم حسين76131122522043012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية570.0081.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحوراء محمد علي محمد76141122522043013

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0074.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقيدنيا عصام غانم مهدي76151122522043017

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية598.0085.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينة جالل باشا علي76161122522043024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى434.0062.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسرى زهير سالم محسن76171122522043027

قسم العمارة-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية666.0095.14اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسرى زياد عادل احمد76181122522043028

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد488.0069.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسنا رمزي صباح حسن76191122522043029

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية662.0094.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشمس علي عبد الحسن جودة76201122522043030

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0085.00اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغدير عادل عبد الحسين حرز76211122522043035

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم مازن عبد الستار اسد76221122522043036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية615.0087.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم محمد عباس كاظم76231122522043037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى505.0072.14اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمالك فاضل عباس قاسم76241122522043038

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0087.86اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمالك محمود سفاح مطلك76251122522043039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0068.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمالك مشتاق هادي محي76261122522043040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0059.71اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبا ابراهيم يوسف لطيف76271122522043042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية البصرة للبناتتطبيقينجوى مؤيد عبد الكريم فليح76281122522043043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى431.0061.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهبة احسان عبد الحسين76291122522043046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية557.0079.57اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهدى عمار ناصر حسين76301122522043047

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيابرار كاظم عبد السادة خلف76311122522044002

قسم الميكانيك-كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0085.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيازل عقيل محمود شهاب76321122522044005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقياسراء ضاري خميس محمد76331122522044006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0061.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيامنه رعد حميد حسوني76341122522044009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0063.43اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيامنه عادل خلف ثويني76351122522044010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد533.0076.14اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيايه عبد الناصر صالح محسن76361122522044013

كلية العلوم/جامعة النهرين553.0079.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيبسمه باسم عبد الهادي عبد الحسين76371122522044016

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0093.71اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيترتيل حسن شريف ربيط76381122522044018

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0088.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيتقى عدي عباس لفته76391122522044019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية538.0076.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيرواء محمود كريم جسام76401122522044021
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كلية العلوم/جامعة بغداد641.0091.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيزهراء حكمت فوزي كاظم76411122522044022

كلية اللغات/جامعة بغداد520.0074.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيزينب سلمان لعيبي باهض76421122522044025

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية632.0090.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيسجى ستار علي طرة76431122522044028

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى468.0066.86اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيطيبة عالء كاظم جواد76441122522044032

قسم تقنيات االنتاج النباتي-التخصصات الزراعية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى409.0058.43اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيطيبة قيس عباس لفتة76451122522044033

قسم البيئة-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0078.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيطيبه فارس حمود جرو76461122522044034

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0092.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيغدير رياض داخل عودة76471122522044035

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية406.0058.00اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيغدير علي محمد جاسم76481122522044036

كلية العلوم/جامعة بغداد585.0083.57اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيغدير مازن سعيد حسين76491122522044037

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد485.0069.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقيهاجر محمد عبد الرضا كاظم76501122522044046

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية569.0081.29اعدادية المصطفى العلمية للبناتتطبيقييمامة صادق جاسب عبود76511122522044049

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية567.0081.00اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيأية عودة ناجي عبد الحسن76521122522045001

قسم الصناعية-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية498.0071.14اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيآية ليث حامد عبيد76531122522045002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0086.71اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيايمان مجيد حميد حسن76541122522045003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية556.0079.43اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيبلسم نبيل نرمان زين76551122522045004

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد610.0087.14اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيرحمه هللا محمد علي زيدان76561122522045006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0058.86اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء يسر جبر عبد علي76571122522045007

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد594.0084.86اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيمريم مصطفى فاضل محمد76581122522045008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0074.29اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيمريم نشأت عبد هللا محمود76591122522045009

قسم هندسة تكنولوجيا االعالم واالتصاالت-كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565.0080.71اعدادية ابابيل للبناتتطبيقيمنة هللا محمد عبد الرسول رضا76601122522045010

كلية العلوم/جامعة بغداد553.0079.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيبنين محمود غليم عويد76611122522046005

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0070.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيدينا عالء كامل ياسر76621122522046008

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا محمد بريسم76631122522046013

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية594.0084.86اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء فريد نور كريم76641122522046014

قسم رياض االطفال-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد459.0065.57اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزينب حسين عبد الحسن جاسم76651122522046015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0067.43اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزينة احمد كاظم عبد76661122522046017

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب-هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية505.0072.14اعدادية االخالص للبناتتطبيقيسارة محسن زيدان خلف76671122522046018

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية624.0089.14اعدادية االخالص للبناتتطبيقيغدير حسين علي كامل76681122522046026

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0088.00اعدادية االخالص للبناتتطبيقيليلى احمد عباس لفته76691122522046030

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد451.0064.43اعدادية االخالص للبناتتطبيقيمريم ميثم ابو الهيل شلواح76701122522046031

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0072.71اعدادية االخالص للبناتتطبيقيمريم ياسين لطيف ابراهيم76711122522046032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0067.86اعدادية االخالص للبناتتطبيقينبأ محمد ناصر عبد الكريم76721122522046034

قسم الشبكات-كلية الهندسة/الجامعة العراقية591.0084.43ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقياسراء عمر فاروق صافي76731122522048002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد647.0092.43ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيراما عبد هللا فاضل ناصر76741122522048007

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية519.0074.14ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيرقية عمار عبد الجبار مزبان76751122522048008

كلية العلوم/جامعة بغداد522.0074.57ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيريم رشاد حسن زيارة76761122522048009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية652.0093.14ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيزهراء علي حسين فاضل76771122522048010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد530.0075.71ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيزهراء علي هاشم محمد76781122522048011

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية646.0092.29ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيزينب علي فاضل كريم76791122522048012

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين627.0089.57ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيساره سنان سامي طالب76801122522048014
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قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0089.14ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيساره نظام عبد هللا نظام76811122522048015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0068.86ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيشهناز علي عبد الرضا حمودي76821122522048017

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بابل639.0091.29ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيصفا محمود صالح مهدي76831122522048018

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية654.0093.43ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيضحى فاضل اموري مهدي76841122522048019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية570.0081.43ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيطيبه رياض منذر كاظم76851122522048021

كلية العلوم/جامعة النهرين514.0073.43ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيفاطمة مناضل جواد كاظم76861122522048026

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0079.71ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيفاطمه دريد عبد االله غفوري76871122522048027

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين484.0069.14ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيفوز يوسف فالح بدر76881122522048028

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0066.00ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيلمياء عماد مراد محمد76891122522048030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0067.43ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيمريم سلوان كامل بشير76901122522048032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيمينا غسق احمد هاني76911122522048034

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى396.0056.57ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقينبأ مشتاق سوادي رشم76921122522048035

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية553.0079.00ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقينور عمار عبد المحسن عبد هللا76931122522048036

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية469.0067.00ثانوية المنهل للمتفوقاتتطبيقيود ثامر عبد الخالق حمودي76941122522048037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0062.29ثانوية السجدة للبناتتطبيقيزهراء عدنان خليل مولود76951122522054002

قسم المدني-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0086.43ثانوية السجدة للبناتتطبيقيزينب خالد مهدي حسن76961122522054003

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية463.0066.14ثانوية السجدة للبناتتطبيقيضحى ظافر أحمد علوان76971122522054005

قسم االقتصاد المنزلي-كلية التربية للبنات/جامعة بغداد449.0064.14ثانوية السجدة للبناتتطبيقيفاطمة عادل حسين مهدي76981122522054008

كلية العلوم/جامعة بغداد548.0078.29ثانوية السجدة للبناتتطبيقيمريم رسول حسين محمد76991122522054010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد528.0075.43ثانوية السجدة للبناتتطبيقينور جواد محمد عبد77001122522054013

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0063.43ثانوية السجدة للبناتتطبيقيوئام نصير فاضل مصطفى77011122522054015

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية409.0058.43اعدادية الرباط للبناتتطبيقيايه هيثم داود سلمان77021122522055001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية الرباط للبناتتطبيقيزهره ميثم احمد علي77031122522055010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية458.0065.43اعدادية الرباط للبناتتطبيقيزينب ميثم احمد علي77041122522055011

قسم الحاسوب-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية الرباط للبناتتطبيقيزينه حسين عليوي عاصي77051122522055012

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد463.0066.14اعدادية الرباط للبناتتطبيقيسحر باسم كاظم محمد77061122522055015

قسم الليزر-كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0096.00اعدادية الرباط للبناتتطبيقيغسق اسعد نجم عبيد77071122522055022

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية549.0078.43اعدادية الرباط للبناتتطبيقيفاطمة زياد خلف مهودر77081122522055023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية532.0076.00اعدادية الرباط للبناتتطبيقيفاطمه حساني جالل احمد77091122522055024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل446.0063.71اعدادية الرباط للبناتتطبيقيفنار هاشم عبد محمد77101122522055026

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0074.86اعدادية الرباط للبناتتطبيقيمريم شعالن محمد حمد77111122522055027

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية558.0079.71اعدادية الرباط للبناتتطبيقيمريم يوسف راشد كاظم77121122522055028

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل471.0067.29اعدادية الرباط للبناتتطبيقينبأ ياسين جبار رحم77131122522055031

التخصصات الهندسية/المعهد التقني المسيب/جامعة الفرات االوسط التقنية405.0057.86اعدادية الرباط للبناتتطبيقينريمان هيثم علي حسين77141122522055032

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43اعدادية الرباط للبناتتطبيقيورود احمد حمزه عبد علي77151122522055034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم463.0066.14اعدادية الرباط للبناتتطبيقيوهف عدنان نايف راشد77161122522055035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0068.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيايه قحطان محمود اسماعيل77171122522056002

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين645.0092.14اعدادية النهار للبناتتطبيقيتقى حامد عبد هللا عطيه77181122522056004

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0072.29اعدادية النهار للبناتتطبيقيديما حسين جواد نجم77191122522056005

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة االنبار640.0091.43اعدادية النهار للبناتتطبيقيرحمه حسن هادي عبد الحميد77201122522056006
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد462.0066.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيرغد عمار عبد االمير عمران77211122522056008

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0084.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيرقيه مجاهد عدنان حسيب77221122522056010

كلية العلوم/جامعة بغداد582.0083.14اعدادية النهار للبناتتطبيقيروان رائد ضياء عبد الجبار77231122522056011

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية663.0094.71اعدادية النهار للبناتتطبيقيزينب فراس صباح حمد77241122522056012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86اعدادية النهار للبناتتطبيقيشهد علي جبار كاظم77251122522056014

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57اعدادية النهار للبناتتطبيقيضحى عامر نجم عبد77261122522056016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية483.0069.00اعدادية النهار للبناتتطبيقيفاطمه بشار يوسف علوان77271122522056019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0059.29اعدادية النهار للبناتتطبيقيفاطمه علوان صليبي كاظم77281122522056020

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية542.0077.43اعدادية النهار للبناتتطبيقيقبس قيس كاظم حمادي77291122522056021

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0094.86اعدادية النهار للبناتتطبيقيمريم حيدر سمير عباس77301122522056022

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية680.0097.14اعدادية النهار للبناتتطبيقيمينا احمد حميد لويج77311122522056025

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0080.43اعدادية النهار للبناتتطبيقينور أياد عبد الكاظم عبد الحسين77321122522056026

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية540.0077.14اعدادية النهار للبناتتطبيقينورا حيدر عباس ناجي77331122522056027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد456.0065.14ثانوية تل السمر للبناتتطبيقياطياف ثامر علي اربيع77341122522058002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية453.0064.71ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايمان صاحب كردي داود77351122522058005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم649.0092.71ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيرواء علي عبادي رسن77361122522058009

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد584.0083.43ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيساره عالء نده ساهي77371122522058010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0067.57ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيسراب عامر نجم عبد هللا77381122522058011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0066.29ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيسلوى خالد عدنان خضير77391122522058012

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط التقنية420.0060.00ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيكوثر كريم نده فياض77401122522058015

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد475.0067.86ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيهاجر محمود ذياب مهبول77411122522058017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71ثانوية االالء للبناتتطبيقيإستبرق علي مطشر علي77421122522059001

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين608.0086.86ثانوية االالء للبناتتطبيقيإسراء احمد عليوي حسين77431122522059002

قسم المعلومات-هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية631.0090.14ثانوية االالء للبناتتطبيقيأنفال عبد الرزاق جراد حمد77441122522059004

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الحويجة/الجامعة التقنية الشمالية439.0062.71ثانوية االالء للبناتتطبيقيهدى تحسين فاضل ذيب77451122522059009

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0094.00ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيانهار مزهر علي حسين77461122522068001

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0091.57ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء علي اسماعيل صادق77471122522068004

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0069.29ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيمريم فرحان خاوم مزعل77481122522068007

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية446.0063.71ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقياروى نزار محمود عبد القادر77491122522071001

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة-كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0063.14ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيامنيه جعفر صادق عبد هللا77501122522071002

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0077.14ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيايه اسامه عفتان فارس77511122522071003

قسم الرياضيات-كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0066.29ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيتبارك جمال احمد علي77521122522071004

قسم الرياضيات-كلية العلوم/جامعة بغداد513.0073.29ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيحوراء علي حسن لفته77531122522071005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0067.43ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيديمه علي عناد هايس77541122522071006

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية465.0066.43ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيليلى عدنان قحطان داود77551122522071011

كلية العلوم/جامعة بغداد571.0081.57ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقينور ظافر محمد علي ابراهيم77561122522071014

قسم المساحة-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0081.00ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيهاجر محمود سعدي محمود77571122522071015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0073.00ثانوية لبابه العلمية للبناتتطبيقيهديل صفاء حسين عزيز77581122522071016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى528.0075.43ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتتطبيقيتقى عمار خضير عجاج77591122522078002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0060.00ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتتطبيقيدعاء واثق محمود محسن77601122522078003
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كلية اآلداب/جامعة االنبار450.0064.29ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتتطبيقيزينه قاسم عبد هللا عواد77611122522078005

قسم الحاسوب-كلية الهندسة/جامعة النهرين642.0091.71ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتتطبيقيعائشه عمار عبد الرحمن ناجي77621122522078008

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية551.0078.71ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتتطبيقيمنى جهاد كمر عباس77631122522078009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0069.71ثانوية الشيماء العلمية للمتفوقاتتطبيقيمها حسين خزعل خلف77641122522078010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية573.0081.86ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيسنا احمد مالح صياح77651122524002005

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد695.0099.29ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيليليان حامد طه علي77661122524002009

قسم الطاقة-كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0089.29ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيمريم عامر طالب توفيق77671122524002010

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب-كلية العلوم/جامعة النهرين493.0070.43ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيمنال محمد عبيد عزاوي77681122524002012

قسم النفط-كلية الهندسة/جامعة بغداد691.0098.71ثانوية االقصى االهلية للبناتتطبيقيمينه لؤي لطيف احمد77691122524006003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0060.14ثانوية القبس االهلية للبناتتطبيقيطيف احمد عباس جاسم77701122524009001

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0075.57ثانوية القبس االهلية للبناتتطبيقيهبة هللا احمد عدنان عباس77711122524009003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0062.43ثانوية الفرات االهليه للبناتتطبيقيدانية عبد الكريم حمدي عالوي77721122524010001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0070.57ثانوية الفرات االهليه للبناتتطبيقيدينا احمد عبيد محسن77731122524010002

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة بغداد682.0097.43ثانوية الفرات االهليه للبناتتطبيقيفاطمة احمد محمد ياسين77741122524010005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0060.86ثانوية الفرات االهليه للبناتتطبيقينسيبة عبد الكريم عباس محمد77751122524010008

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0074.29ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيمريم حيدر عبد الرزاق عبد هللا77761122524011003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0065.29ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيحوراء لطيف ناظم كزار77771122524013001

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0092.57ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيساره طارق حامد فياض77781122524013004

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/جامعة بغداد605.0086.43ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيفاطمه جالل سامي احمد77791122524013006

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية653.0093.29ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ماجد حميد مجيد77801122524013007

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0073.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقياصاله وسام خلف حسين77811122524014001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية484.0069.14ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقياماني انور صباح معروف77821122524014002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0063.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيايه اياد صدام حمدان77831122524014003

قسم المدني-كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0094.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيدالل عطا عباس حمد77841122524014006

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية551.0078.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيديما محمد ماجد عبد الجبار77851122524014007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0066.29ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرسل جاسم موسى عبيد77861122524014008

قسم هندسة تقنية المواد-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى473.0067.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرقية طارق كنعان محمد77871122524014009

قسم الكهربائية-كلية الهندسة/الجامعة العراقية538.0076.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيروان لطيف ناظم كزار77881122524014010

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية593.0084.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء عمار ياسين محمد77891122524014014

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية623.0089.00ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيماريا علي طه علي77901122524014015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0078.71ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيمروة زكي محمد ياسر77911122524014016

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية552.0078.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيمنار باسم محمد خلف77921122524014018

قسم العمارة-كلية الهندسة/جامعة النهرين676.0096.57ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء حيدر عبد علي محمد77931122524014019

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية587.0083.86ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقينور باسم امين فشك77941122524014020

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية579.0082.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيحوراء طاهر عبد عطيوي77951122524015001

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية583.0083.29ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيرفل رياض عبد هللا مشرار77961122524015002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية559.0079.86ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيزهراء عدنان صخيل محمد77971122524015004

قسم االلكترونيك-كلية الهندسة/جامعة ديالى459.0065.57ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيزينب علي حسين كريم77981122524015005

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0063.71ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيفاطمة علي محمد مزعل77991122524015007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى425.0060.71ثانوية اوروك االهلية للبناتتطبيقيتبارك عبد هللا احمد حسن78001122524017002
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كلية العلوم/جامعة بغداد552.0078.86ثانوية اوروك االهلية للبناتتطبيقينورا محمد محمود محمد78011122524017007

التخصصات االدارية/المعهد التقني االنبار/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71ثانوية الصحة األهلية للبناتتطبيقيفرح سالم حسن كاظم78021122524019002

التخصصات الهندسية/المعهد التقني الصويرة/الجامعة التقنية الوسطى406.0058.00ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقياسماء محمد صالح محمد78031122526001001

كلية العلوم/جامعة بغداد549.0078.43ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيمنار عبد علي زيدان عدلول78041122526003005

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية590.0084.29ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيفاطمة عبد الكريم سالم عباس78051122526005002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى429.0061.29اعدادية سلمان المحمدي المختلطةتطبيقيسندس أحمد حسين صالح78061122527008002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481.0068.71الخارجياتتطبيقيحوراء خالد هاشم علي78071122528050015

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0064.00الخارجياتتطبيقيزينب زياد حميد مجيد78081122528050032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0064.86الخارجياتتطبيقيساره عدنان كاظم مهدي78091122528050038

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية576.0082.29الخارجياتتطبيقيشهد حبيب قاسم حافظ78101122528050044

قسم الطرق-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0072.86الخارجياتتطبيقيشيرين عصام خضر محمد78111122528050046

قسم الكهرباء-كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية559.0079.86الخارجياتتطبيقيصفا كريم رديف ربيع78121122528050050

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0073.43الخارجياتتطبيقيمروج محمد عبيد عزاوي78131122528050063

قسم هندسة تقنيات المساحة-بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى474.0067.71الخارجياتتطبيقيمريم حسين تركي عطيه78141122528050065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى382.0054.57اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونحسين صادق كاظم نيرك78151122611050001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0061.71اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونحسين علي رضا محسن78161122611050002

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى471.0067.29اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونحمزه حسين طالب عباس78171122611050003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد474.0067.71اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونطاهر عقيل حسن حسين78181122611050005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0062.71اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونعلي احمد صالح علوان78191122611050009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى501.0071.57اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونمصطفى محمد صالح درويش78201122611050011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد500.0071.43اعدادية األهداف األدبية للبنينفنوننور الحسين منهل باسم سعيد78211122611050012

قسم الفلسفة-كلية اآلداب/جامعة بغداد427.0061.00اعدادية األهداف األدبية للبنينفنونيوسف ناظم حمدي احمد78221122611050013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة451.0064.43ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونأيات احسان عدنان عتوي78231122622030001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0059.86ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونايالف ابراهيم محمد ابراهيم78241122622030002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد452.0064.57ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونبنين هاشم محمد جبر78251122622030004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد542.0077.43ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونزينه غضبان عبد الرحمن محمد78261122622030005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0070.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونعذراء علي حسين عبد78271122622030006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى603.0086.14ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونغدير رفعت جبار جياد78281122622030008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0073.14ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونمروه عباس علي حمزة78291122622030010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0075.86ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونمريم احمد خليل ابراهيم78301122622030011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0064.00ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنونمهى ماهر سعدون يدام78311122622030013

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى576.0082.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنوننبراس ممدوح نعمه عبد الجبار78321122622030014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى520.0074.29ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتفنوننقاء حسين عجمي عباس78331122622030015
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